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Predgovor 

 
Ker je raziskovalno delo na vseh področij, ki se združujejo pod skupno streho Filozofske fakultete, temelj 
kvalitetnega pedagoškega dela, je Znanstvenoraziskovalni inštitut ena tistih fakultetnih organizacijskih 
enot, ki je za delovanje fakultete ključnega pomena. Ko se je Filozofska fakulteta za organizacijo svojega 
raziskovalnega dela odločila ustanoviti inštitut, je ta že na začetku svojega delovanja skušal v svoje 
delovanje vključiti vse stroke in discipline Filozofske fakultete. Tako je tudi danes, ko s segmentom 
raziskovalnih programov pokriva vsa področja, ob tem pa skrbi tudi za projektno delo in vse drugo 
raznorodno raziskovalno delo, ki se v zadnjih letih vse bolj odpira v evropski raziskovalni prostor. Leta 
2009 smo začeli poleg poročil, ki so sestavni del celostnih poročil Filozofske fakultete, pripravljati tudi 
samostojna poročila Znanstvenoraziskovalnega inštituta. Ta postajajo stalnica, pomembna za 
prepoznavnost našega raziskovalnega dela, prav tako pa imamo na enem mestu zbrane podatke za različne 
namene; v zadnjem času so to tudi referenčni podatki za oddelke, ki vstopajo v proces reakreditacije 
svojih študijskih programov, kjer je raziskovalno delo eden od kriterijev preverjanja kvalitete študijskih 
programov in predpogoj za njihovo ponovno akreditacijo.  

 
V letu 2012 so se na ZIFF vrnili mladi raziskovalci. Tako smo tudi na formalni ravni mlade raziskovalce 
uvrstili tja, kamor sodijo, na področje raziskovalnega dela, tesno povezanega s programskim in projektnim 
delom ARRS. Ravno mladi predstavljajo pomemben delež idej, ki so temelj za uspešno in učinkovito 
raziskovalno delo. Lani smo izvedli dve delavnici za mlade raziskovalce. Prva je bila za tiste, ki so z delom 
nastopili konec leta 2012, druga pa vse obstoječe mlade raziskovalce na Filozofski fakulteti. Odziv je bil 
zelo pozitiven, tako da bomo v letu 2013 pričeli z bolj usmerjenim delovanjem na področju dela mladih 
raziskovalcev. Vsekakor bo za nas najpomembnejša naloga ta, da bomo obdržali stik z vsemi mladimi 
raziskovalci, ki jim v letu 2013 preneha pogodba o financiranju, ter jim pomagali pri prijavah podoktorskih 
in drugih projektov nacionalne finančne sheme ter mednarodnih projektov.  

 
Leto 2012 je bilo za raziskovalno delo na fakulteti kot tudi širše zelo težavno. Dvakratno znižanje cene ure 
za raziskovalno delo je pomenilo še večji razkorak med prejeti in izplačanimi sredstvi za plače in manj 
sredstev za materialne in investicijske stroške programov in projektov nacionalne finančne sheme. 
Znižanje cenovnih razredov dejansko pomeni umestitev raziskovanja na Filozofski fakulteti med pretežno 
kabinetne raziskave. V preteklem letu po več letih tudi ni bil izpeljan razpis za temeljne in aplikativne 
projekte, razpisi na drugih področjih financiranja ARRS pa so bili izpeljani finančno močno okrnjeni. Kljub 
zmanjšanju finančnih sredstev lahko naše delo v letu 2012 ocenjujemo uspešno, saj se je število 
raziskovalnih ur, ki so jih opravili raziskovalci znotraj raziskovalnega dela ZIFF, za malenkost celo 
povečalo, kar je v zaostrenih pogojih financiranja vsekakor uspeh. Z vidika notranje organizacije dela pa 
je bilo ključno, da smo na fakulteti uskladili svoje finančno poslovanje pri projektih ARRS s pogodbenimi 
obveznostmi do financerja. Tako smo ne le zagotovili dosledno upoštevanje zakonodaje in pravil, ki jih 
postavljajo financerji, ampak v zaostrenih pogojih poslovanja tudi temeljne pogoje za učinkovito 
raziskovalno delo. 
 

 
 

 

 
 Andrej Prosen      Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc 
vodja strokovne službe ZIFF      prodekan za področje znanstvenoraziskovalnega dela  
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1 Raziskovalna dejavnost 
 
Raziskovalna dejavnost v okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF (ZIFF) zajema širok spekter shem, 
od raziskovalnih programov, različnih tipov projektov do raziskovalne dejavnosti, ki nima klasične oblike 
projektnega dela, a nudi infrastrukturno podporo raziskovalnemu delu. Pogosta delitev, ki je tudi osnovna 
delitev predstavitve raziskovalne dejavnosti ZIFF-a, je delitev projektov na projekte nacionalne in 
mednarodne sheme. V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne raziskovalne sheme, ki so 
potekale v preteklem letu, skupaj z nekaterimi statističnimi in finančnimi podatki. Za celosten vpogled v 
raziskovalno dejavnost v letu 2012 pa najprej združeno predstavljamo celotno raziskovalno delo v 
številkah in grafih. 
 
Da bi se izognili morebitnim nejasnostim, naj že v začetku pojasnimo uporabo termina projekt. Beseda 
projekt se v poročilu navaja za vsakršno raziskovalno dejavnost ne glede na vsebino, dolžino trajanja, 
način izvajanja ali višino financiranja. Razlog za to izhaja iz operativnega vodenja projektov, saj ima 
vsaka raziskovalna dejavnost skoraj identične postopke administrativnega in finančnega upravljanja. 
 
 
TEKOČI PROJEKTI 2012 

 

 

 
 
 
V letu 2012 se je na ZIFF-u vodilo 137 projektov, nekoliko manj kot v letu 2011. Po številu so prevladovali 
temeljni in aplikativni projekti (47), sledijo bilateralni projekti (24) in raziskovalni programi (20).  
Raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ter projekti Ciljnega raziskovalnega 
programa so  predstavljali 55 % vseh tekočih projektov. V primerjavi z letom 2011 je zaznati pomemben 
porast tržnih raziskovalnih študij (60 % več kot leto poprej). V preteklem letu je prišlo tudi do 
reorganizacije dela znotraj fakultete na področju založniške dejavnosti, ko je Znanstvena založba 
prevzela prijave in vodenje celotnega znanstvenega tiska.  
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Na vseh programih in projektih je v letu 2012 sodelovalo 352 raziskovalk in raziskovalcev, 4 raziskovalci 
več kot v letu 2011; obračunanih je bilo 101.096 raziskovalnih ur oz. 59,47 FTE (full-time employment 

equivalent). To je 448 raziskovalnih ur več kot leta 2011. 52 raziskovalcev je bilo zaposlenih samo za 
raziskovalno delo, drugi so bili pedagoški delavci, ki so raziskovalno delo opravljali v okviru dopolnilne 
zaposlitve. 
 
Preglednica 1: Razporeditev FTE po oddelkih 

 FTE PZPD* FTE/PZPD 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 1,15 25 0,05 
Oddelek za arheologijo 5,53 10 0,55 
Oddelek za azijske in afriške študije 2,26 12,2 0,19 
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 2,03 10 0,20 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 4,11 12 0,34 
Oddelek za filozofijo 8,10 19,5 0,42 
Oddelek za geografijo 3,91 19 0,21 
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko 0,49 20,5 0,02 
Oddelek za klasično filologijo 1,29 10 0,13 
Oddelek za muzikologijo 2,85 8 0,36 
Oddelek za pedagogiko in andragogiko 1,80 19,5 0,09 
Oddelek za prevajalstvo 4,34 26 0,17 
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje 0,09 7,1 0,01 
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo 0,59 7 0,08 
Oddelek za psihologijo 4,03 24,2 0,17 
Oddelek za romanske jezike in književnosti 1,16 28 0,04 
Oddelek za slavistiko 1,01 28,5 0,04 
Oddelek za slovenistiko 2,57 16,77 0,15 
Oddelek za sociologijo 3,57 11,17 0,32 
Oddelek za umetnostno zgodovino 2,10 8 0,26 
Oddelek za zgodovino 6,47 15 0,43 

SKUPAJ 59,47 337,44  

 
*PZPD − število polno zaposlenih pedagoških delavcev 
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Preglednica 2: Razporeditev FTE po tipih projektov 

 FTE 

raziskovalni program 28,70 
TAP + projekti ESF in ERC 28,23 
ciljnoraziskovalni projekt 1,08 
EU projekti 0,70 
raziskovalne študije, strukturni skladi, ostali mednarodni projekti 0,76 

SKUPAJ 59,47 

 
 
 
 
PRIJAVE IN USPEŠNOST PRIJAV PROJEKTOV 2012 
 
 
V letu 2012 je bilo na ZIFF-u oddanih 81 prijav, 91 prijav manj kot v letu 2011. V podatkih niso 
upoštevane 3 prijave raziskovalnih programov. V grafih uspešnosti prijav je status prijav ažuriran na dan  
5. 4. 2013. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letno poročilo 2012 

 - 6 -  

 

 

 
 
 
 
Finančna kriza v državi je posegla tudi na področje znanstvenoraziskovalnega dela. Leto je minilo brez 
predvidenih razpisov za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, projekte ciljnega raziskovalnega 
programa in razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2013. Pomanjkanje razpisov nacionalne 
agencije je usmerilo raziskovalce k povečani oddaji prijav na razpise evropskih in mednarodnih institucij, 
pri čemer so prevladovale prijave za projekte HERA (Humanities in the European Research Area).  
 
V okviru evropske iniciative HERA se je v februarju 2012 odprla prva faza mednarodnega razpisa, ki je 
namenjen financiranju znanstvenoraziskovalnih projektov s področja humanistike. Vsebinsko je razpis 
HERA pokrival področje Kulturna srečevanja (Cultural Encounters). 
 
Pri prijavi na skupni mednarodni razpis so lahko poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz 
Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Litve, Luksemburga, Nemčije, 
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Velike Britanije. Predlogi projektov so zahtevali 
sodelovanje najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav. Slovenske raziskovalke in raziskovalci so lahko 
sodelovali kot nosilci predloga projekta ali kot partner pri posameznem predlogu projekta. Skupni znesek 
razpisa HERA znaša 18,5 M€, skupna vrednost posameznega projekta pa ni smela presegati vrednosti 1 M€. 
Od skupaj 11 prijav se je v drugo fazo izbora avgusta 2012 uvrstilo 5 projektov, od tega 2 projekta, kjer FF 
nastopa kot koordinator, in 3 projekti, v katerih je FF partner. 
 
Uspešnost prijav HERA še ni znana, končni rezultati naj bi bili objavljeni v prvi polovici leta 2013. Na ZIFF-
u smo v tem okviru prvič bolj sistematično pristopili k obveščanju o projektni shemi, nagovarjanju 
potencialnih prijaviteljev glede na vsebino razpisa, v nadaljevanju organizirali pogovor na Ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki skrbi za distribucijo sredstev v Republiki Sloveniji, in spremljali 
prijave do končne oddaje. Glede na odzive raziskovalcev bomo tudi v prihodnje razpise, ki omogočajo tak 
način pristopa, vodili na podoben način, saj so bili odzivi raziskovalcev izjemno pozitivni. 
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Prijava drugih evropskih in mednarodnih projektov ostaja na ravni preteklih let (8−9 prijav). Razmeroma 
nizka zainteresiranost za udeležbo v tovrstnih razpisih je kombinacija več dejavnikov in razmer. Od tega, 
da so prijave na mednarodne projekte obsežnejše, vključujejo sodelovanje mednarodnega konzorcija, 
zahtevajo sofinanciranje, pripraviti jih je potrebno bolj strukturirano in so nasploh časovno bolj potratne. 
 
 

 
 
Številni razpisi mednarodnih dvostranskih sporazumov znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z 
mnogimi državami skozi celo leto nudijo vrsto priložnosti za tovrstno udejstvovanje. V 2012 smo zabeležili 
znaten upad prijav bilateralnih projektov, kar ni spodbudno za naslednje leto. 
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Tako kot v letu 2011 med najbolj uspešne prijave tudi v letu 2012 sodijo prijave časovno krajših projektov, 
raziskovalnih študij, recenzij in evalvatorskih mnenj. Z 70 odstotki uspešnosti so visoko na prvem mestu po 
uspešnosti.  
 
Število prijav za mentorstva se je v primerjavi z letom 2011 skorajda ni spremenilo, prav tako se ni 
spremenila njihova uspešnost. Filozofska fakulteta ostaja pri štirih na novo pridobljenih mentorskih 
mestih. 
 
V kategorijo ostalo so vključene prijave za sofinanciranje promocije slovenske znanosti v tujini, 
znanstvenih monografij pri Mestni občini Ljubljana in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju. 
Uspešnost je različna po posameznih vrstah prijav. Vse prijave delovanj v mednarodnih združenjih so bile 
odobrene, polovični izkupiček prijav so zabeležile znanstvene monografije, tretjinski pa promocija 
slovenske znanosti v tujini.  
 
Pregled aktivnosti pri izvajanju programskega in projektnega dela, prijavah projektov in njihovi uspešnosti 
v letu 2012 po oddelkih je k poročilu priložen kot priloga.  

 

1.1 Nacionalne sheme  

1.1.1 Raziskovalni programi  

 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je nosilna raziskovalna organizacija pri šestnajstih raziskovalnih 
programih, v štirih raziskovalnih programih pa je soizvajalka. V raziskovalne programe, ki predstavljajo 
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, je vključeno največ raziskovalcev Filozofske fakultete, v 
letu 2012 je v njih sodelovalo 292 raziskovalcev in raziskovalk, kar je največ do sedaj.  
 
 
Preglednica 3: Pregled raziskovalnih programom v 2012 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2012 

1 B P6-0252 Filozofske raziskave S. Žižek 01.01.09-31.12.14 7140 

2 A P6-0235 Slovenska zgodovina B. Repe 01.01.09-31.12.13 6970 

3 B P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana M. Klemenčič 01.01.09-31.12.13 1948 

4 B P6-0187 Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu B. Jezernik 01.01.09-31.12.14 2118 

5 A P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave T. Virk 01.01.09-31.12.13 2550 

6 B P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije M. Miladinovič Zalaznik 01.01.09-31.12.12 1888 

7 B P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije R. Rizman 01.01.09-31.12.13 2288 

8 B P5-0062 Uporabna razvojna psihologija M. Zupančič 01.01.09-31.12.14 1579 

9 C P5-0110 
Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski 
perspektivi 

J. Musek 01.01.09-31.12.13 2558 

10 B P5-0174 
Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za 
trajnostni razvoj, razvoj človeških virov in socialno kohezivno 
družbo 

J. Kalin 01.01.09-31.12.13 2288 

11 B P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije D. Plut 01.01.09-31.12.12 2550 

12 B P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave V. Gorjanc 01.01.09-31.12.14 4428 

13 B P6-0218 
Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in 
diahroni vidiki 

M. Ožbot 01.01.09-31.12.13 3400 

14 A P6-0243 Jeziki in kulture Azije in Afrike M. Lavrač 01.01.09-31.12.13 2230 

15 C P6-0247 Arheologija M. Budja 01.01.09-31.12.13 2025 

16 C P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov M. Žumer 01.01.09-31.12.12 2025 

SOIZVAJALCI 

17 B P2-0214 Računalniški vid J. Maver (F. Solina) 01.01.09-31.12.14 340 

18 D P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni G. Repovš (S. Podnar) 01.01.09-31.12.13 170 

19 B P6-0282 
Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave 
materialne kulture na Slovenskem) 

K. Mahnič (M. Žvanut) 01.01.09-31.12.12 220 

20 B P6-0004 Raziskave slovenske glasbene preteklosti M. Barbo (V. Snoj) 01.01.09-31.12.14 680 

 
 
V drugem tednu leta 2012 je ARRS preko pooblaščene družbe KPMG d.o.o. opravil revizijo namenske 
porabe sredstev dveh raziskovalnih programov, ki potekata na Filozofski fakulteti. Revizija raziskovalnih 
programov Filozofske raziskave (P6-252) in Psihološke raziskave − osebnost, kognicija in odločanje v 

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6860
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7374
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9095
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6417
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8434
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6673
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5766
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6148
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=4239
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8362
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=4949
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8485
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8539
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9096
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5736
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5736
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5851
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=10158
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=11137
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7672
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življenjski perspektivi (P5-110) je pokazala določeno stopnjo odstopanja od porabe, ki jih po kategorijah 
predpisuje ARRS. Namenskost porabe sredstev so ugotavljali za leto 2010.  
 
Revizija je na podlagi pregledane dokumentacije in dokazil ugotovila naslednje:  
 

a) Poraba sredstev za program P5-0110 in program P6-0252 za leto 2010 v finančnem poročilu 
odstopa, kot je navedeno v nadaljevanju: 

o Upravni odbor Fakultete je sprejel usmeritev, da se 15,89 % vrednosti 
programov/projektov nameni pokrivanju stroškov režije, zato Fakulteta med stroški plač, 
davkov in prispevkov ter materialnih stroškov izkazuje tudi te stroške. Uredba v šestem 
odstavku 32. člena dovoljuje porabo do 15 % materialnih stroškov in storitev za pokrivanje 
fiksnih stroškov zavoda, ki so potrebni za nemoteno izvajanje raziskovalnih programov in 
projektov. Stroški režije, ki jih je Fakulteta v letu 2010 pokrila iz sredstev navedenih 
programov, za 43.966,11 EUR presegajo znesek, ki ga za pokrivanje fiksnih stroškov zavoda 
dopušča Uredba. 

o Pri pregledu stroškov amortizacije so ugotovili, da fakulteta sredstva, namenjena za 
pokrivanje amortizacije programa/projekta v celoti nameni za pokrivanje amortizacije 
Fakultete in jih ne deli po stroškovnih mestih za posamezen projekt. Ker torej Fakulteta 
nima evidence, koliko stroškov amortizacije odpade na posamezen program/projekt, se ne 
da z gotovostjo trditi, da je višina sredstev, namenjenih stroškom amortizacije, pravilna. 

o Fakulteta ne vodi evidenc porabljenih ur po posameznih programih oziroma projektih, 
ampak upošteva ure po pogodbi. Priporočen je bilo, da se v bodoče vzpostavi evidenca ur, 
ki jih posamezen raziskovalec dejansko opravi na določenem programu/projektu in se ta 
upošteva pri izračunu dejanskih stroškov za posameznega raziskovalca. 
 

b) V zvezi s točko 2 so ugotovili, da je poraba sredstev za infrastrukturne obveznosti za leto 2010 
pravilno izkazana v finančnem poročilu za stroškovne elemente stroškov upravljanja in vodenja, 
stroškov investicijskega vzdrževanja ter povračil v zvezi z delom in premijami DKPZ in da so bila 
sredstva za te elemente pridobljena in porabljena za pogodbeno dogovorjene namene in v višini, 
ki izhaja iz računovodskih evidenc in pripadajoče dokumentacije. 
 

c) V zvezi s točko 3 so potrdili, da je vpetost članov programske skupine P5-0110 in P6-0252 pravilno 
izkazana na obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2011 in da temelji na veljavno sklenjeni pogodbi. 
 

d) V zvezi s točko 4 so ugotovili, da ima Fakulteta v procesih, ki se nanašajo na porabo sredstev za 
raziskovalno dejavnost, vzpostavljen ustrezen sistem kontroliranja in da ta deluje uspešno. 

 
Na podlagi teh ugotovitev je Svet ZIFF sprejel predlog nove ureditve režijskih stopenj, ki bremenijo 
raziskovalne programe in projekte sofinancirane s strani ARRS. Nove režijske stopnje predstavljajo  
uskladitev pogodbenih obveznosti z določili ARRS ter zagotavljajo finančno vzdržnost raziskovalne 
dejavnosti na Filozofski fakulteti.  
 
Konec leta 2012 se je izteklo financiranje štirih raziskovalnih programov (1 soizvajalski). Na objavljeni 
razpis spomladi smo prijavili vse tri nove predloge raziskovalnih programov in vsi predlogi so bili potrjeni 
in sprejeti v financiranje za različna obdobja: 

 P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave − konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj, razvoj 
človeških virov in socialno kohezivno družbo − za 3 leta, s spremenjenim naslovom Pedagoško-
andragoške raziskave − učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti 

 P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije − za 4 leta,   

 P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov − za 4 leta, 

 (soizvajalci) P6-0282 Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moč (Raziskave materialne kulture 
na Slovenskem) − za 5 let. 

 
V prihodnje želi ARRS ohraniti programsko financiranje v obstoječem obsegu, hkrati pa vzpostavlja nove 
zahteve za člane programskih skupin, s čimer želi povečati delež visoko kvalitetnih rezultatov v 
programskih skupinah. Vsako leto se bo preverjal odstotek raziskovalcev v programski skupini, ki imajo 
vrednosti A' in A'' večje od 0. V nekaj letih naj bi te vrednosti postale obvezne za članstvo v raziskovalnem 
programu. 
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S programskim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2012: 
 

 januar 2012: Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS − A3 

 februar 2012: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2011 

 februar 2012: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2011 

 maj 2012: Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih 
Okvirnih programov Evropske unije − dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012 

 junij 2012: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2012 

 junij 2012: Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov  

 junij 2012: Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja 
in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009−2012 

 julij 2012: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2011 − 
ARRS) 

 

1.1.2 Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti 

 
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v letu 2012 na Filozofski fakulteti vodilo 24 temeljnih in 
aplikativnih projektov, kjer Filozofska fakulteta nastopa kot nosilka projekta, in 19 projektov, v katerih 
Fakulteta sodeluje kot partnerka z drugimi raziskovalnimi organizacijami. Med projekti prevladujejo 
temeljni raziskovalni projekti (39), število aplikativnih projektov je zatno manjše, skupaj 4. Zaradi 
zmanjšanega obsega sredstev v preteklem letu ni bil izveden nov razpis projektov TAP, pač pa se je 
nadaljevala 2. faza izbora projektov iz razpisa v 2011. Od 48 prijavljenih projektov TAP v 2011 se je v 
drugi krog uvrstilo 10 projektov, kjer je bila FF projektna nosilka. Konec leta je ARRS objavila rezultate 2. 
faze. Filozofka fakulteta je prejela 5 temeljnih projektov (pri dveh smo soizvajalci) in en podoktorski 
projekt. Začetek financiranja je predviden v oktobru 2013. V triletnem obdobju bo število FTE na novih 
projektih znašal 9,4. 
 
Preglednica 4: Pregled raziskovalnih projektov v 2012 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2012 

1 B J5-2038 Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja M. Zupančič 01.05.09-30.04.12 532 

2 B J5-2074 
Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za 
številčnejšo prisotnost žensk v politiki 

M. Antić Gaber 01.05.09-30.04.12 520 

3 B J5-2233 
Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in 
zgodnje pismenosti 

U. Fekonja Peklaj 01.05.09-30.04.12 477 

4 B J6-2009 Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave Š. Vintar 01.05.09-30.04.12 500 

5 B J6-2192 Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem M. Verginella 01.05.09-30.04.12 523 

6 A J6-2226 Filozofska relevantnost smrti in umiranja M. Milčinski 01.05.09-30.04.12 664 

7 A J6-2255 Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih M. Marinčič 01.05.09-30.04.12 664 

8 B J6-2273 
Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem 
prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost 

R. Muršič 01.05.09-30.04.12 590 

9 C J6-3622 Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji V. Gorjanc 01.05.10-30.04.13 2409 

10 B J6-3610 
Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. 
stoletju: od 1794 do 1872 

L. Stefanija 01.05.10-30.04.13 2328 

11 B J6-3603 
Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med 
tradicijo in inovacijo 

J. Hoefler 01.05.10-30.04.13 965 

12 B J6-4085 
Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, 
paleogospodarstva in okolje 

Mihael Budja 01.07.11-30.06.14 2568 

13 B J6-4087 
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi 
Alpami v predmodernih obdobjih 

Peter Štih 01.07.11-30.06.14 1240 

14 B J5-4054 
Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni 
korelati in biološki temelji. 

Janek Musek 01.07.11-30.06.14 736 

15 C J6-4081 Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika Špela Vintar 01.07.11-30.06.14 2109 

16 A J6-4201 
Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, 
nemškim idealizmom in sodobnostjo 

Slavoj Žižek 01.07.11-30.06.14 2894 

17 C J6-4007 Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem Božidar Jezernik 01.07.11-30.06.14 930 

18 B J6-4088 Slovenska glasbena dela po 1918 Leon Stefanija 01.07.11-30.06.14 2282 

19 A J5-4075 
Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov 
v politiki 

Milica Antić Gaber 01.07.11-30.06.14 1024 

20 B J6-4210 Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah Bojan Baskar 01.07.11-30.06.14 2040 

21 A J7-4175 Struktura praznine Mladen Dolar 01.07.11-30.06.14 1340 

22 C J5-4155 Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih Maja Žumer 01.07.11-30.06.14 1066 

23 B J6-4257 
Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske 
nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: 

Ksenija Vidmar Horvat 01.07.11-30.06.14 2568 
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primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki 

24 B J6-4016 
Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po 
zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji 

Dušan Plut 01.07.11-30.06.14 2220 

PODOKTORSKI  PROJEKTI 

25 B Z6-3661 
Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov 
pri ustvarjanju lokalnosti 

M. Kozorog 01.05.10-30.04.12 502 

26 B Z6-3668 
Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih 
leksikonov s pomočjo primerljivih korpusov 

D. Fišer 01.05.10-30.04.12 502 

27 B Z6-4163 
"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in 
razredni boj (1945-1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem 
kontekstu 

D. Movrin 01.07.11-30.06.13 1700 

SOIZVAJALCI 

28 B J5-2166 Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji 
S. Krašovec Jelenc (V. 

Hlebec) 
01.05.09-30.04.12 57 

29 B L5-2051 
Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po 
poškodbi 

R. Masten (M. Tušak) 01.05.09-30.04.12 67 

30 B L6-2309 
Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje 
zadeve leta 1990 

B. Repe (D. Guštin) 01.05.09-30.04.12 57 

31 B L6-4193 
Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model 
za sistematizacijo tehnologij 

V. Gorjanc (N. Logar 
Berginc) 

01.07.11-30.06.13 220 

32 B L6-4042 
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična 
predstavitev 

V. Smole (J. Škofic) 01.07.11-30.06.13 642 

33 B J6-4015 Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj P. Javrh (J. Kolenc) 01.07.11-30.06.14 302 

34 B J6-4095 
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na 
ozemlju Slovenije 

L. Teržan (J. Dular) 01.07.11-30.06.14 321 

35 B J6-4329 Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk 
M. Verginella (O. 

Luthar) 
01.07.11-30.06.14 1284 

36 A J5-4281 
Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih 
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in 
potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu 

A. Podlesek (A. Istenič 
Starčič) 

01.07.11-30.06.14 170 

37 B J5-4080 Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji S. Kump (V. Hlebec) 01.07.11-30.06.14 300 

38 B J5-4230 
Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična 
dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti 

S. Dolenc (R. Salecl) 01.07.11-30.06.14 960 

39 B J6-4127 Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki Z. Kobe (A. Erjavec) 01.07.11-30.06.14 642 

40 B J6-4245 
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in 
prostorska analiza z GIS 

M. Hladnik (M. Juvan) 01.07.11-30.06.14 724 

41 C J2-4180 
Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij 
stavb in opreme 

M. Polič (P. Fajfar) 01.07.11-30.06.14 170 

42 B J6-4104 
Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija 
Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) 

J. Mlinar (M. Kosi) 01.07.11-30.06.14 170 

43 B J6-4138 
Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o 
slovenskih pokrajinah 

T. Resnik Planinc (M. 
Urbanc) 

01.07.11-30.06.14 680 

44 C J6-4310 
Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, 
rešitve 

J. Hudales (J. Fikfak) 01.07.11-30.06.14 1000 

45 B J6-4234 
Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi 
materialne kulture. 

D. Mlekuž (J. Mlekuž) 01.07.11-30.06.14 950 

46 A J6-4132 
Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 
1800-1991 

J. Cvirn (M. Zajc) 01.07.11-30.06.14 310 

 
 
S projektnim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2012: 

 

 februar 2012: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2011 

 februar 2012: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2011 

 junij 2012: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2012 

 junij 2012: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 − razpis v letu 
2011 − 2. faza 

 julij 2012: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2011 − 
ARRS) 

 

1.1.3 Projekti ESF in ERC 

 
V letu 2011 je ARRS pričela s sofinanciranjem projektov shem ESF in ERC. Pogoj za sofinanciranje je, da 
recenzija pri prijavah s slovenskim nosilcem mednarodnega projekta preseže prag za možno sofinanciranje 
(threshold), projekt pa v evalvacijskem postopku ni izbran za sofinanciranje pri Evropski komisiji ali ESF. V 
teh primerih lahko Agencija prevzame sofinanciranje v obsegu, ki ga predlaga njen Znanstveni svet in 
potrdi Upravni odbor. 
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V letu 2012 še vedno niso bili objavljeni rezultati prijavne vloge red. prof. dr. Marte Verginella z naslovom 
projekta Women in National and Cultural Border Areas: Multicultural Friendships and National Bonds at the 
Intersection of the Slovene, Italian, German and Hungarian Worlds from 1848 to 1954. Prijava je bila 
pozitivno ocenjena v prvem krogu ERC 2011 in je s tem izpolnjevala pogoje za financiranje projekta v 
nekoliko spremenjeni obliki v okviru nacionalnih sredstev. 
 
Preglednica 5: Pregled projektov ESF in ERC v 2012 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2012 

1 C 
1000-11-
260004 

(N6-0004) 

TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med 
Alpami in Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š. 

L. Teržan 01.02.11-31.01.14 2808 

 

1.1.4 Projekti Ciljnega raziskovalnega programa 

 
Ciljni raziskovalni program predstavlja posebno obliko znanstvenoraziskovalnega programa, s katerim želi 
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi 
naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k 
izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.  
 
V letu 2012 se je izvajalo 8 projektov, od katerih so naši raziskovalci in raziskovalke vodili 2 projekta, 
sodelovali pa v šestih. Ciljni raziskovalni projekti so aplikativne narave. Poleg prispevka Agencije za 
raziskovalno dejavnost se morajo v financiranje vključiti tudi ministrstva RS in/ali druge vladne službe, ki 
so uporabniki rezultatov raziskav ciljnih raziskovalnih projektov. Razmerje indeksa financiranja med vsoto 
financiranja ARRS-ja in ministrstev je bilo v preteklem letu 1 : 1,90.  
 
 
Preglednica 6: Pregled projektov Ciljnega raziskovalnega programa v 2012 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA  
PROJ. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2012 

1 B V1-1088 
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna 
priložnost Slovenije 

M. Špes 01.10.10-30.09.12 128 

2 B V5-1014 Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju I. Potočnik Slavič 01.10.10-30.09.12 123 

SOIZVAJALCI 

3 A V4-1063 Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva 
B. Lampič (R. Slabe 

Erker) 
01.10.10-30.09.12 84 

4 B V5-1027 Odnos do znanja v družbi znanja M. Zupančič (A. Gril) 01.10.10-30.09.12 0 

5 B V5-1026 
Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske 
klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in 
mladostnikov 

L. Marjanovič Umek (M. 
Valenčič Zuljan) 

01.10.10-30.09.12 48 

6 B V5-1029 Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula 
E. Dolar Bahovec (M. 

Cencič) 
01.10.10-30.09.12 0 

7 B V7-1118 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji B. Lampič (Č. Rozman) 01.10.11-30.09.13 73 

8 B V4-1148 Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji B. Lampič (A. Udovč) 01.10.11-30.09.13 80 

 
 
S projektnim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2012: 

 

 februar 2012: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2011 

 februar 2012: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2011 

 junij 2012: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2012 

 julij 2012: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2011 − 
ARRS) 

 

1.1.5 Mentorstva in mladi raziskovalci 

 
Eden od instrumentov znanstvene politike Javne agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje 
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program uspešno poteka od 
leta 1985 in je prispeval k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin.  
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Javna agencija je v 2012 razpisala 29 mentorskih mest s področja humanističnih in družboslovnih ved. 
Število prijav mentorstev se v preteklem letu ni bistveno spremenilo, tudi odstotek (19 %) uspešnih 
kandidatur je skoraj identičen rezultatu iz preteklega leta. Filozofska fakulteta je prejela 4 nova 
mentorska mesta. 
 
Mladi raziskovalci predstavljajo izredno pomemben segment raziskovalcev na Filozofski fakulteti. Na ZIFFu 
pa si prizadevamo prepoznati vse bodoče potenciale, ki bodo naslednji nosilci raziskovalne dejavnosti. 
Prizadevali si bomo za ustvarjanje raziskovanju prijaznega okolja za mlade, predlagali tudi nekatere 
ukrepe, ki bodo mladim po končanem statusu mladega raziskovalca omogočali nadaljnji razvoj njihove 
kariere oziroma bodo usposobljeni za vodenje projektov v drugih okoljih, ki jim bodo omogočale trajnostni 
razvoj kariere.  
 
V letu 2012 smo organizirali dva dogodka za nove in obstoječe mlade raziskovalce na fakulteti. Prvo 
srečanje je bilo namenjeno novim mladim raziskovalcem, ki so se nam pridružili konec leta 2012, medtem 
ko je bilo drugo srečanje namenjeno mladim raziskovalcem, ki so že aktivni na naši fakulteti. Na obeh 
srečanjih smo mladim raziskovalcem predstavili delovanje inštituta, njegove naloge in uspehe. Predstavili 
smo centralizacijo administrativnih postopkov v zvezo s tekočim poslovanjem raziskovalcev, osnovne 
značilnosti delovanja ARRS, postopek prijavljanja na razpise in druge malenkosti, ki vplivajo na njihovo 
delovanje na fakulteti.  
 
Razpis za zasedbo prostih mest pri izbranih mentorjih bo potekal v letu 2013. 
 
Preglednica 7: Pregled izbranih mentorjev za leto 2013 
 

Raziskovalno področje Mentor/ica Oddelek 

6.04.00 Etnologija dr. Božidar Jezernik Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
5.13.00 Informacijska znanost in         
bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
6.06.00 Kulturologija; 
5.03.00 Sociologija dr. Josip-Rastko Močnik Oddelek za sociologijo 

6.06.00 Kulturologija dr. Maja Milčinski Oddelek za filozofijo 

 
Leto 2012 je zaznamoval povratek mladih raziskovalcev pod okrilje Znanstvenoraziskovalnega inštituta. 
Poleg štirih mladih raziskovalcev in raziskovalk, ki so nastopili z delom prvega decembra, je ZIFF sprejel v 
upravljanje in vodenje sredstev še za 30 mladih raziskovalcev. Z namenom, da bi se mladi raziskovalci 
med nami počutili dobrodošli, smo na ZIFF-u za njih pripravili dva sprejema, kjer smo predstavili sebe in 
svoje dejavnosti. Izvedli smo tudi kratko anketo, s katero smo dobili v vpogled njihove težave in 
pričakovanja.  
 
Preglednica 8: Pregled mladih raziskovalcev na FF po raziskovalnih področjih od 2005 naprej 
 

Raziskovalno področje Mentor/ica Mladi/a raziskovalec/ka 
Leto 
izbora 

5.03 Sociologija dr. Milica Antić Gaber Jasna Podreka  2009 

5.03 Sociologija dr. Milica Antić Gaber Sara Rožman 2007 

5.09 Psihologija dr. Grega Repovš Martina Starc 2011 

5.09 Psihologija dr. Darja Kobal Grum Manca Seničar 2010 

5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič Blanka Colnerič 2009 

5.09 Psihologija dr. Janek Musek Kristina Egumenovska  2008 

5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič Martina Horvat  2008 

5.09 Psihologija dr. Darja Kobal Grum Renata Marčič 2006 

5.09 Psihologija dr. Janek Musek Erika Zabret 2004 

5.09 Psihologija dr. Ljubica Marjanovič Umek Katja Grgić Bajc 2004 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Manca Noč 2012 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Viktor Harej 2010 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Katarina Švab  2009 
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5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Tanja Merčun 2007 

6.01 Zgodovinopisje dr. Božo Repe Kornelija Ajlec 2010 

6.01 Zgodovinopisje dr. Peter Štih Žiga Zwitter 2010 

6.01 Zgodovinopisje dr. Dušan Nečak Miha Sluga  2009 

6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella Ana Cergol  2009 

6.01 Zgodovinopisje dr. Rajko Bratož Miloš Fon 2008 

6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella Jernej Kosi 2006 

6.02 Arheologija dr. Mihael Budja Marko Sraka 2011 

6.02 Arheologija 
razvojni mentor: L. Teržan 
raziskovalni mentor: dr. P.Novaković *Petra Vojaković 2011 

6.02 Arheologija dr. Ljubinka Teržan Vojka Cestnik 2007 

6.02 Arheologija dr. Predrag Novaković Milan Hornak 2006 

6.03.02 Socialna in kulturna antropologija dr. Rajko Muršič Barbara Turk Niskač 2008 

6.03.02 Socialna in kulturna antropologija dr. Rajko Muršič Andreja Mesarič 2006 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Sara Špelec 2012 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Ana Beno 2011 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Eva Batista 2010 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Ambrož Kvartič 2009 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Urša Valič 2008 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Simona Klaus 2008 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Alenka Bartulovič 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Vojko Gorjanc Rok Chitrakar 2011 

6.05 Jezikoslovje dr. Mojca S. Brezar Jana  Zidar Forte 2010 

6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar Senja Pollak  2009 

6.05 Jezikoslovje dr. Marko Stabej Maja  Bitenc  2008 

6.05 Jezikoslovje dr. Valentin Kalan Miloš Pahor  2008 

6.05 Jezikoslovje dr. Marina Zorman Mojca Cajnko 2007 

6.05 Jezikoslovje dr. Mojca S. Brezar Adriana Mezeg 2006 

6.05 Jezikoslovje dr. Andrej Bekeš Tinka Delakorda 2006 

6.05 Jezikoslovje dr. Vojko Gorjanc *Špela Arhar 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Marko Stabej Urška Jarnovič 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar Darja Fišer  2005 

6.06 Kulturologija dr. Jana Rošker Matjaž Vidmar 2012 

6.06 Kulturologija dr. Mitja Saje Tina Ilgo  2005 

6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija dr. Josip-Rastko Močnik Branko Bembič 2012 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn Urban Šrimpf 2011 

6.07 Literarne vede dr. Tomislav Virk Igor Žunkovič 2010 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn Jure Janet 2009 

6.07 Literarne vede dr. Boris A. Novak Varja Balžalorsky 2007 

6.07 Literarne vede dr. Marko Marinčič Kristina Tomc 2007 

6.07 Literarne vede dr. Miran Hladnik Andreja Musar  2005 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn  Iva Jevtič 2005 

6.08 Muzikologija dr. Matjaž Barbo Vesna Venišnik 2011 

6.08 Muzikologija dr. Leon Stefanija Tjaša Ribizel 2009 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Katra Jerman 2011 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Nataša Golob Nataša Kavčič Sopič 2010 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Martina Malešič 2009 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Metoda Kemperl Ines Unetič 2008 
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6.09 Umetnostna zgodovina dr. Nataša Golob Marko Jenko 2006 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Gašper Cerkovnik  2005 

6.10 Filozofija dr. Andrej Ule Sebastjan Vörös 2010 

6.10 Filozofija dr. Maja Milčinski Bajželj Bevelacqua Ana  2009 

6.10 Filozofija dr. Valentin Kalan Miloš Pahor 2008 

6.10 Filozofija dr. Miran Božovič Grega Kroupa  2008 

6.10 Filozofija dr. Mladen Dolar Gregor Moder 2007 

6.10 Filozofija dr. Dean Komel Tilen Izar Lunaček  2005 

 
*Mladi raziskovalci iz gospodarstva 
 
Program Mladi raziskovalci iz gospodarstva se v Sloveniji zelo uspešno izvaja že od leta 2001. Od leta 2007 
dalje program izvaja Javna agencija za tehnološki razvoj RS. Program je namenjen mladim podiplomskim 
študentom, ki si želijo med neposrednim študijem do pridobitve znanstvenega naslova doktor znanosti z 
raziskovalnim delom za potrebe gospodarstva pridobiti kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po 
končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu. Namenjen je tudi podjetjem, ki si želijo 
pridobiti kakovostne človeške vire za razvoj lastnih visokotehnoloških izdelkov, tehnologij in storitev. 
 
V letu 2012 se je nadaljeval program sodelovanja pri izvedbi raziskovalnega dela mlade raziskovalke Petre 
Vojaković z Oddelka za arheologijo, v katerem FF sodeluje s podjetjem Arhej d.o.o., ki je izvajalec 
aktivnosti, izr. dr. Predrag Novaković pa je razvojni mentor mlade raziskovalke na programu. Sofinancer 
programa je Tehnološka agencije Slovenije.  
 
V letu 2012 se je na Filozofski fakulteti usposabljalo 44 mladih raziskovalcev, med katerimi jih je 5 
zaključilo usposabljanje: Kristina Egumenovska, Tanja Merčun, Jernej Kosi, Mojca Cajnko, Katja Grgič in 
Erika Zabret. 
 

1.1.6 Bilateralni projekti in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju 

 
Število bilateralnih projektov se je v preteklem letu močno zmanjšalo, skoraj 4-krat. V celem letu je bilo 
oddanih zgolj 7 prijav. Razlog za upad prijav lahko iščemo v zmanjšanem številu razpisov bilateralnega 
sodelovanja in tudi v zelo okrnjenem naboru mednarodnih razpisov s poudarkom na državah izven 
evropskega prostora, s katerimi naši raziskovalci nimajo toliko kontaktov.   
 
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Filozofske fakultete se je v letu 2012 v okviru sheme 
bilateralnega sodelovanja pod finančnim okriljem ARRS-ja izvajalo s 13 državami. Po pet dvostranskih 
pogodb je bilo sklenjenih z Združenimi državami Amerike, tri z Republiko Srbijo, po dve s Francijo, Rusijo, 
Črno Goro, Finsko in Avstrijo ter ena z Norveško, Belgijo, Bolgarijo, Turčijo, Japonsko in Hrvaško. 
Financiranje bilateralnih projektov temelji na povračilu stroškov gostovanj tujih oz. domačih 
raziskovalcev. V letu 2012 je skupna vsota refundacij znašala 33.339,98 EUR. 
 
Preglednica 10: Pregled bilateralnega sodelovanja v 2012 
 

ŠT. ŠIFRA  PROJ. NASLOV NOSILEC 

1 BI-AT/11-12-009 
BILAT.SLOV-AVSTRIJA Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v odraslost v Avstriji in 
Sloveniji 

M. Zupančič 

2 BI-AT/11-12/016 
BILAT.SLOV-AVSTRIJA Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem kontekstu v slovenskih 
in avstrijskih deželah 

I. Maver 

3 BI-BE/11-12-V-005 BILAT.SLOV-BELGIJA Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo I. Potočnik Slavič 

4 BI-BG/11-12-005 
BILAT.SLOV-BOLGARIJA Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in kontranstivne raziskave 
slovenskih in bolgarskih narečij 

V. Smole 

5 BI-FI/11-12-008 
BILAT.SLOV-FINSKA Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in transkulturno 
raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti 

K. Vidmar Horvat 

6 BI-FI/11-12-006 BILAT.SLOV-FINSKA Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem V. Gorjanc 

7 
BI-FR/11-12-

PROTEUS-001 
BILAT.SLOV-FRANCIJA Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega gorskega sveta: primer 
Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline Kamniške Bistrice (Kamniško – Savinjske Alpe) 

I. Mrak 

8 BI-NO/11-12-008 BILAT.SLOV-NORVEŠKA Analiza in razvoj družine modelov FZBZ M. Žumer 
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9 BI-TR/11-13-004 
BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v angleščini v Sloveniji 
in Turčiji 

I. Maver 

10 BI-US/09-12-025 BILAT.SLO-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij M. Žumer 

11 BI-US/11-12-022 BILAT.SLOV-ZDA Razvoj osebnosti pri normativnih otrocih in otrocih s posebnimi potrebami M. Zupančič 

12 BI-US/11-12-027 BILAT.SLOV-ZDA Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in sosedstvu J. Zupančič 

13 BI-US/12-13-035 BILAT.SLOV-ZDA Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni G. Repovš 

14 
ARRS-BI-RS-JR-
Prijava/2011/76 

BILAT.SLOV-SRBIJA Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične zapuščine / 
Izkušnja Slovenije in Srbije 

M. Ferenc 

15 BI-RU/12-13-021 BILAT.SLOV-RUSIJA Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in ruski kulturi M. Javornik 

16 BI-ME/012-13-009 
BILAT.SLOV-CRNA GORA Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na primerih: naravni 
rezervat Črna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške Bistrice 

M. Ogrin 

17 BI-RU/12-13-020 BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave A. Derganc 

18 BI-RS/12-13-028 
BILAT.SLOV-SRBIJA Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in 
uciteljev 

J. Mažgon 

19 BI-US/12-13-036 
BILAT.SLOV-ZDA Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v Sloveniji in 
medkulturna primerjava testnih rezultatov 

A. Podlesek 

20 BI-HR/12-13-020 BILAT.SLOV-HRVAŠKA Avditivni prostori nenavadnosti L. Stefanija 

21 BI-ME/012-13-008 
BILAT.SLOV-CRNA GORA Prevajanje in tolmačenje v univerzitetnih programih na področju bivše 
Jugoslavije 

V. Gorjanc 

22 
BI-FR/12-13-

PROTEUS-009 
BILAT.SLOV-FRANCIJA Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe francoskih govorcev 

M. Schlamberger 
Brezar 

23 BI-RS/12-13-012 
BILAT.SLOV-SRBIJA Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih območij s 
Hrvaško in Madžarsko 

J. Zupancic 

24 BI-JP/12-14-005 BILAT.SLOV-JAPONSKA Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni problemi C. Shigemori Bučar 

 
 

 
 
Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju je po načinu financiranja podobno bilateralnim 
projektom, saj se prijaviteljenim raziskovalcem, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, 
generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj povrnejo stroški 
poti. Vseh šest oddanih prijav je bilo odobrenih.  
Predmet istega razpisa so tudi nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije 
predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj. Za ta sredstva je kandidiral en 
raziskovalec, a ni bil uspešen. 
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Preglednica 11: Pregled delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v 2012 

 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 MU-ZDR/12-1-B2-041 Comite international de paleographie latine N. Golob 24.02.12-25.02.12 

2 MU-ZDR/12-1-B2-063 
Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur 
(CIUTI) 

V. Gorjanc 21.05.12-23.05.12 

3 MU-ZDR/12-1-B2-008 International Council for traditional Music (ICTM) S. Pettan 07.08.12-12.08.12 

4 MU-ZDR/12-1-B2-032 ESSE (European Society for the Study of English) S. Komar 02.09.12-05.09.12 

5 MU-ZDR/12-1-B2-021 Mednarodni slavistični kongres: Etnolingvistika. Onomastika. Etimologija M. Mencej 11.09.2012 

6 MU-ZDR/12-1-B2-070 Komise pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu P. Stankovska 25.09.12-27.09.12 

 

1.1.7 Znanstveni in strokovni sestanki ter promocija znanosti 

 
Raziskovalci Filozofske fakultete letno organizirajo in izvedejo med 10 in 15 mednarodnih znanstvenih 
konferenc. V letu 2012 se jih je odvilo 11, 10 jih je bilo sofinanciranih s strani Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost. Mnogi znanstveni sestanki, sprejeti v financiranje, so redni oziroma periodični, nič 
manj pa za izbor ni pomembna aktualnost teme, mednarodna udeležba in odmevnost v javnosti. 
Povprečna višina financiranja znanstvenega sestanka je bila nekoliko višja kot leto poprej in je znašala 
2.789,00 EUR. Kljub temu je bilo v letu 2012 financiranje znanstvenih sestankov že od samega začetka 
negotovo, saj do konca leta ni bilo jasno, ali bodo financirani v celotni pogodbeni višini. ARRS si je 
zadržala pravico, da ob morebitnih popravkih državnega proračuna zadrži 20 %. Zaradi pomanjkanja 
sofinancerskih sredstev za izvedbo znanstvene konference ni bil realiziran sestanek pod naslovom ”Visoki 
srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (900−1100)”.  
 
Pregled načrta financiranja za leto 2013 kaže, da ARRS v tem letu ne namerava sofinancirati izvedbe 
znanstvenih sestankov. 
 
Preglednica 12: Pregled znanstvenih in strokovnih sestankov v 2012 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC 

1 E6-4584 Odprta vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih H. Tivadar 

2 E6-4580 2. Mednarodni simpozij Oddelka za azijske in afriške študije FF UL: Izboljšanje komunikacije C. Shigemori Bucar 

3 E6-4578 Spremembe epohalnih paradigem in njihov vpliv na angleške študije S. Komar 

4 E6-4561 
Narodne dame in narodni heroji: Posamezniki, ki so zaznamovali Slovenijo kot del 
srednjeevropskega kulturnega prostora 

B. Jezernik 

5 E6-4562 Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu V. Gorjanc 

6 E7-4595 Turizem na kmetiji: razvojni potenciali in dileme I. Potočnik Slavič 

7 E5-4542 Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti T. Kogovšek 

8 E7-4598 
19. Neolitski Seminar -  Spreminjanje paradigm v arheologiji:  meddisciplinarne  študije 
evrazijske prazgodovine 

M. Budja 

9 E6-4576 Slovenska dramatika M. Pezdirc Bartol 

10 
1000-12-7220036 (MU-

PROM/12-036) 

Promocija slovenske znanosti: Mednarodni simpozij: Usklajevanje zasebnega in 
profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki: predstavitev 
rezultatov projekta 

M. Antić Gaber 

11 P1/12 Serija okroglih miz: DELAMO PRIHODNOST V LJUBLJANI D. Mandelc 

 

1.1.8 Znanstvene monografije 

 
Prijave na razpise Javne agencije za knjigo je v 2012 v celoti prevzela organizacijska enota Znanstvena 
založba, ki tudi skrbi za namensko porabo sredstev, pridobljenih na razpisu. 
 
Drugi stalni financer znanstvenih in strokovnih publikacij je poleg JAK tudi Mestna občina Ljubljana. 
Razpisi MOL so v primerjavi z razpisi JAK veliko bolj specifični, saj so tematsko usmerjeni v razvoj mesta 
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Ljubljane oziroma morajo predstavljati pomemben prispevek k njegovi promociji ali izboljšanju kakovosti 
življenja v njem. Na razpisu smo oddali dve prijavi. Financirana bo knjiga doc. dr. Marka Krevsa z 
naslovom Topophilia and topophobia of neighbourhoods in Ljubljana. 

1.1.9 Uveljavljeni raziskovalec iz tujine 

 
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine je (so)financiranje 
sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci. 
Cilj razpisa je, da prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne 
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) v vsaj eni mednarodni znanstveni 
reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju. 
 
Po treh letih smo bili ponovno uspešni na razpisu. Na oddelku za prevajalstvo so tri mesece gostili 
slovensko znanstvenico red. prof. dr. Metko Zupančič, ki že vrsto let poučuje na Univerzi v Alabami v ZDA. 
O njeni odličnosti govori tudi priznanje francoske vlade, red Chevalier dans l'Ordre des Palmes 
Académiques, za promocijo francoskega jezika in kulture, ki ga je prejela leta 2008. Podeljuje ga 
Ministrstvo za zunanje zadeve Francije. 
 
Preglednica 13: Uveljavljeni raziskovalec iz tujine 2012 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC 

1 5100-17/2011-31 Uveljavljeni raziskovalec iz tujine Metka Zupančič M. Schlamberger Brezar 

1.1.10 Drugi projekti, raziskovalne študije, evalvacije in recenzije 

  
Poleg razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost, opisanih zgoraj, na Znanstvenoraziskovalnem 
inštitutu obveščamo in vodimo tudi raziskovalne projekte, študije in sorodne z raziskavami povezane 
dejavnosti drugih financerjev. Med te pogosto sodijo ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za promet ...) in občine (Mestna občina 
Ljubljana, Občina Tržič, Občina Brezovica ...), občasno pa se izvede tudi naročila gospodarskih subjektov. 
Uspešnost prijav na razpise tovrstnih financerjev je precej visoka, kar gre pripisati specifičnosti strokovnih 
znanj in izkušenj prijavitelja za izvedbo razpisanih nalog. 
 
Preglednica 14: Pregled ostalih projektov v 2012 

 

ŠT. ŠIFRA  PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 2411-10-100052 Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa M. Ogrin 29.12.10-16.06.13 

2 2415-10-000653/0 Raziskava SARTRE 4 M. Polič 11.05.10-31.05.12 

3 PP - št.2 
Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe 
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica 

B. Lampič 01.09.11-01.04.12 

4 
ARC-Arheološki 

raziskovalni center 
ARC - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških 
ostalin v Predgradu (tabor) 

P. Novaković 09.11.11-01.01.15 

5 4300-04/2011-7 
Zasnova sprehajalne poti na relaciji naselje Zgornje Jezersko - Planšarsko jezero v 
projektu Nature Experience 

K. Natek 18.11.11-29.02.12 

6 PP-2-2012 
Izdelava Navodil ukrepov za prebivalce, če opazijo kakršnekoli spremembe na 
področju vodnih objektov ter navodila ukrepov, če pride do porušitve (za projekt: 
Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS - VODPREG) 

M. Polič 01.11.11-15.11.12 

7 307/31-2012 Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih S. Kump 01.01.12-31.12.12 

8 350-0003/2009-34 Izdelava katastra zemeljskih plazov, hudournikov in snežnih plazov v občini Tržič I. Mrak 03.01.12-30.04.12 

9 PP-3-2012 
Organizing the collection of Slovene handwriting samples among native Slovene 
speakers 

D. Fišer 14.06.12-15.06.12 

10 
9K-140/12-B114/178A; 
9K-167/12-B114/177A 

Izdelava ocene psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega plinovoda M9 Lendava-
Kidričevo; Izdelava elaborata z oceno psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega 
plinovoda M10 Vodice – Rateče 

M. Polič 30.07.12-10.09.12 

11 3330-12-844006 
Socialni položaj samozaposlenih v kulturi in predlogi za njegovo izboljšanje s 
poudarkom na temi Preživetvene strategije na področju vizualnih umetnosti 

K. Vidmar Horvat 06.08.12- 30.10.12 

12 2334-12-600020 Izdelava projektne naloge Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji – površje B. Lampič 13.09.12- 20.11.12 

13 3330-12-784013 Jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev V. Gorjanc 14.09.12- 20.11.12 

14 OPNTržic14.9.2012 
Izdelava Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov izvedbe 
plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič 

I. Mrak 24.9.12 - 

15 
PP-4-2012 (št. 
148/2012-FF) 

Izdelava nacionalne analize energetskih potecialov degradiranih površin v republiki 
Sloveniji 

B. Lampič 09.10.12- 22.10.12 
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1.1.11 Infrastrukturni program 

 
V okvir finanicranja infrastruktirnega programa UL je bila pred leti na predlog Filozofske fakultete 
umeščena izdelava podatkovne baze za rusko-slovenski slovar. V tem okviru je bilo s pomočjo interaktivne 
spletne aplikacije v programskem okolju LAMP, ki sodelavcem omogoča urejanje slovarskih gesel, iskanje 
po gradivu in izpise trenutnega stanja gradiva, v letu 2012 pripravljen preostanek slovenskega dela črk G 
in D v obsegu 1957 gesel, ter večina slovenskega in ruskega dela črke Z v obsegu 1062 gesel.  
 
Kot dejavnost infrastrukturnega programa želimo UL prikazati tudi drugo delo na tem področju ter 
postopoma pridobiti tudi dodatna finančna srestva. Tako je bila znotraj različnih virov finanicranja 
dejavnost v letu 2012 usmerjena v sistematično povezovanje raznorodnih podatkovnih zbirk. Na Filozofski 
fakulteti smo nadaljevali z urejanjem jezikoslovnih podatkovnih zbirk. Podatkovne zbirke za slovenščino 
so za raziskovalni in pedagoški proces z akademsko licenco dostopne na http://www.sketchengine.co.uk, 
ki omogoča celovito strukturirano analizo besedilnih podatkov, ne zgolj za slovenščino, ampak vrsto drugih 
jezikov, ki za svoje analitično orodje uporabljajo različne programske module SketchEngine.  
 
V letu 2012 smo na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu FF pripravili podatke za prenos na novo spletno 
stran, ki bo omogočila disiminacijo raziskovalnih rezultatov in tako gradila prosto dostopno bazo 
humanistično-družboslovnih znanj. 
 

1.2 Mednarodne sheme 
 
Leto 2012 je na področju mednarodnih shem financiranja zaznamovalo predvsem iztekanje 7 OP in 
priprave na nov programski okvir EU. Leto 2012 je bilo namreč predzadnje leto trajanja glavnega orodja 
EU za financiranje raziskav v Evropi, 7 Okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti ter hkrati tudi čas priprav na prihodnji program EU, Obzorje 2020.  
 
Vse več zanimanja za sodelovanje v mednarodnih projektih izkazujejo mlajše generacije raziskovalcev. 
Decembra smo zato organizirali kratko predavanje, kjer smo mladim raziskovalcem predstavili tudi 
možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih po zaključku njihovega izobraževanja.  
 

1.2.1 Sedmi okvirni program 

7. okvirni program (7 Framework Pogramme) je razdeljen na tematske podprograme: 

SODELOVANJE (COOPERATION): 

Preglednica 15, 16: Pregled projektov sedmega okvirnega programa v 2012 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 FP7-269849 
IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste 
disposal 

M. Polič 01.01.11-31.12.13 

 

ČLOVEŠKI VIRI (PEOPLE) - vključuje predvsem aktivnosti MARIE CURIE: 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 224432 Divine pairs in RV 
Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic expressions of dual 
deities in the Rgveda 

M. Zorman 01.09.08-31.08.12 

2 RADIO-PAST 
Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand 
and valorise coplex archaelogical sites 

B. Slapšak 01.04.09-31.03.13 

 
ZAMISLI (IDEAS) je v pristojnosti Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council), ki 

http://www.sketchengine.co.uk/
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/splet/R/coop.htm
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/splet/R/people.htm
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/splet/R/ideas.htm
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razpisuje začetne subvencije za mlade raziskovalce (Starting Grants) in subvencije za že uveljavljene 
raziskovalce (Advanced Grants). 

1.2.2 Evropski skladi 

 
1. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
2. Evropski socialni sklad (ESS) 
3. Kohezijski sklad (KS) 
4. Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) 
 
V drugi polovici leta je Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport objavilo razpis Znanje za 
prihodnost (Evropski socialni sklad). Kljub tesnim prijavnim rokom smo na Fakulteti oddali tri prijave ter z 
eno bili tudi uspešni. Konec leta se je izbrani projekt Nova generacija raziskovalcev ved o življenju že 
pričel izvajati.  
 
 
Preglednica 17: Pregled projektov Evropskih skladov v 2012 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 ESS_31.8.2012 Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju K. Vidmar Horvat 01.11.12-31.08.14 

2 
C2130-12G400177 

(INTERREG) 
P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava 
prehrana 

A. Podlesek 07.11.11-14.09.14 

 

1.2.3 Razpisi generalnih direktoratov in ostali evropski/mednarodni razpisi 

 
Preglednica 18: Pregled projektov ostalih evropskih/mednarodnih financerjev v 2012 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 JUST/2010/AG/1549 
EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to 
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings 

A. Maček 01.05.11-30.11.13 

2 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) K. Vidmar Horvat 01.09.12-31.08.15 

3 RG003-U-11 
Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian 
Modernisation 

J. Rošker 01.07.12-30.06.15 

4 
2010-1486/001-001 

CU7-MULT7 
Archaeolandscapes Europe P. Novaković 15.09.10-14.09.15 

 
V začetku leta je bil objavljen razpis za prvo fazo prijav na mednarodni razpis, namenjen financiranju 
znanstvenoraziskovalnih projektov s področja humanistike, HERA. Raziskovalci so oddali 11 prijav, od tega 
jih je bilo pet uspešnih in uvrščenih v drugo fazo. V dveh prijavah je Fakulteta nastopala kot vodilni 
partner, v treh pa smo bili partnerji mednarodnega konzorcija. 
 
Drugi evropski in mednarodni razpisi se izvajajo skozi različne sheme: LLP − Lifelong Learning (Socrates, 
Erasmus, Gruntvig, Leonardo), Tempus, Atlantis, Progress, Culture, Mladi v akciji, Evropa za državljane, 
itd. Na Filozofski fakulteti se vodijo v Mednarodni pisarni. 
 

1.3 Financiranje projektov v 2012 
 
Financiranje projektov v 2012 se močno zaznamovala gospodarska kriza in politično dogajanje v Sloveniji. 
V začetku leta so bila zaradi rebalansa proračuna tako rekoč zamrznjena vsa raziskovalna sredstva, saj je 
raziskovalno delo na Fakulteti globoko odvisno od nacionalnih proračunskih sredstev.  
 
Pogodbene vsote vseh tekočih projektov, ki so se v letu 2011 izvajali na Znanstvenoraziskovalnem 
inštitutu, so skupaj znašale 3.143.451,08 EUR, kar je za 301.345 EUR manj kot v letu 2011. Zabeležili smo 
8,75 odstotni upad sredstev. Vzrok gre iskati predvsem v dvakratnem znižanju cene raziskovalne ure. 
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Največji delež financiranja predstavljajo raziskovalni program (48 % oziroma 1.508.532,24 EUR), sledijo 
temeljni in aplikativni projekti s 43 % oziroma 1.359.550,26 EUR, tržni projekti (raziskovalne študije) s 2,7 
% in evropski projekti z 1,9 %.  
 
V primerjavi z letom 2011 se je povečal delež projektov TAP v celotni strukturi financiranja, saj so bili 
novi projekti TAP (ki so je začeli 1. 7. 2011) v 2012 financirani celo leto, tako da je delež TAP že 
primerljiv s financiranjem raziskovalnih programov. Nihanje absolutne vsote sredstev iz EU in drugih 
mednarodnih projektov med leti je moč iskati v avansnem ali refundacijskem financiranju projektov.  
 
Ostala raziskovalna dejavnost (projekti CRP, strukturni skladi, bilateralni projekti, znanstveni sestanki in 
uveljavljeni raziskovalci iz tujine) je financirana v manjšem obsegu, skupaj 3,98 % oziroma 125.252,66 
EUR. 
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Pregled financiranja projektov po viru prilivov kaže na dominantno vlogo nacionalne raziskovalne 
agencije, ki je s kar 94,54 % glavni financer raziskovalne dejavnosti na Filozofski fakulteti. Delež se je v 
primerjavi s preteklim letom še povečal in je najvišji v zadnjih štirih letih. Slaba 2 % sredstev pridobimo z 
ministrstev RS, sledijo sredstva iz evropskih skladov (1,52 %), drugi viri skupaj predstavljajo nekoliko manj 
kot dva odstotka vseh sredstev (1,94 %). 
 

 
 
 
Priloga 1: Finančna realizacija programov za obdobje januar - december 2012 
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2 Druga dejavnost Znanstvenoraziskovalnega inštituta 

 

2.1  Vodenje IRD sredstev in poročanje o njihovi porabi  
 
Sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno in umetniško delo (IRD) so namenjena za izvajanje 
znanstvenoraziskovalnih in umetniških nalog, ki so podlaga za izvedbo visokošolskega študijskega procesa. 
IRD sredstva v letu 2012 niso bila razdeljena. 
 
 

2.2 Priprava različnih poslovnih, finančnih  in statističnih poročil 

 
Vsako leto služba ZIFF pripravi številna delovna, finančna in statistična poročila za notranje in zunanje 
naročnike.  
 
Za Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s kadrovsko službo in Osrednjo humanistično 
knjižnico vsako leto pripravimo Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti. 
 
Univerza v Ljubljani letno pošlje v izpolnjevanje shemo, na podlagi katere pripravi Program dela 
Univerze v Ljubljani za naslednje leto, kjer v raziskovalno-razvojnem delu sheme sodeluje ZIFF. Vsako 
leto Univerzi poročamo o realizaciji finančnega načrta za raziskovalno dejavnost za tekoče leto in 
izdelamo finančni načrt za naslednje leto. Univerzi letno poročamo o financiranju evropskih in 
mednarodnih projektov. 
 
Za Referat za študijske zadeve smo tudi v letu 2012 pripravili podatke o mednarodnem sodelovanju 
visokošolskega zavoda. 
 

2.3 Tiskovna komisija ZIFF 
 
V letu 2012 smo založniško dejavnost izpod okrilja ZIFF prenesli na znanstveno založbo Filozofske 
fakultete. Znanstvena založba je sedaj popolnoma samostojna enota, kjer se odvijajo vse aktivnosti v 
povezavi z založništvom. S tem smo dosegli sinergijske učinke predvsem pri boljšem strateškem 
načrtovanju dejavnosti založništva in v prihodnosti tudi lažjega skupnega odzivanja na potrebe po 
znanstveni in strokovni literaturi.  
 
Preglednica 19: Program Tiskovne komisije ZIFF 2012 
 

 RAZPRAVE FF  
   

 Avtor Naslov 

1 Matjaž Barbo Simfonija v 19. stoletju: Zadreg zvrsti 

2 Mojca Smolej Besedilne vrste v spontanem govoru 

3 Maja Zupančič, Matija Svetina Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko 

4 Ksenija Vidmar Horvat Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti: kritične perspektive 

5 
ur. Jana S. Rošker in Nataša 
Vampelj Suhadolnik 

Tradicija v objemu modernosti: Stoletje kitajskega preporoda 

6 Ksenija Vidmar Horvat Kozmopolitski patriotizem: Kulturna analiza neke paradigme 

7 Meta Lah Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika: vloga tipa in avtentičnosti besedila 

  
  
 S/A – Sofinanciranje publikacij drugih založb 
    

 Izdajatelj Avtor Naslov 

1 
Narodni muzej Slovenije 
(Katalogi in monografije) 

Ljubinka Teržan in 
Matija Črešnar 

Absolutna kronologija bronaste in železne dobe na Slovenskem / 
Absolute Chronology of Bronze and Iron Age in Slovenia  
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 S/B – Sofinanciranje publikacij 
   

 Izdajatelj Naslov publikacije 

1 Oddelek za prevajalstvo Slovensko korpusno prevodoslovje 

2 Oddelek za geografijo 
GEOGRAF - Odzivanje gorskih območij na razvoj turizma in rekreacije v 
visokogorju 

3 
Oddelek za umetnostno zgodovino, Slovensko 
umetnostnozgodovinsko društvo, Narodna 
galerija 

Höflerjev zbornik 

4 Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
Zbirka Zupančičeva knjižica (ZZFF), Identifikacijski procesi v povojnem 
Sarajevu: Antinacionalizem kot boj za participacijo 

5 Oddelek za sociologijo Kymlicka v Ljubljani: Gostujoče predavanje Willa Kymlicke s komentarji 

6 Oddelek za sociologijo 
Bauman v Ljubljani: Gostujoče predavanje Zygmunta Baumana s 
komentarjema Rudija Rizmana in Bojana Baskarja 

7 Oddelek za sociologijo, ZZFF 
ur. Avgust Lešnik Ludvik Čarni: Historična sociologija - Izvori sociološke 
misli. Izbrani spisi 

8 Oddelek za muzikologijo Pojmovnik glasbe 20. stoletja 

9 Oddelek za slavistiko Individualna in kolektivna dvojezičnost 

  
  
 S/C – Sofinanciranje v znanstvenih in strokovnih revijah 
   

 Naslov revije Letnik 

1 Azijske in afriške študije letnik XVI, številke 1, 2 in 3 

2 Acta Linguistica Asiatica letnik 2, številke 1, 2 in 3 

3 Anthropology Beyond Essentialisms letnik 12, številka 34 

4 Andragoška spoznanja letnik 18 (2012), št. 1, 2, 3, 4 

5 Zbornik za umetnostno zgodovino n. v. 48, 2012 

6 Psihološka obzorja 21 (2012), št. 1-4 

7 Antropološki pogledi na urbano življenje Zbirka Zupančičeva Knjižnica 

8 Ars & Humanitas VI/1 

9 Sodobna pedagogika 63 (129) 

  
  
 P/ Sofinanciranje lektoriranja in prevajanja znanstvenih izsledkov objavljenih v tujini 
    

 Avtor Naslov članka / monografije Objavljeno v 

1 Boštjan Kravanja Etnografija javnega transporta v Šrilanškem vsakdanjiku Studia Ethnologica Croatica 

2 Boštjan Kravanja 
Raj na zemlji: Imaginacija in praksa "dobrega življenja" v 
postkolonialnih svetovih 

Narodna umijetnost 

3 Tone Smolej Rousseau en Slovénie Revve de litterature comparée 

4 Tone Smolej 
The Image of Bosnia under Austrian Occupation in Slovene 
Literature 

 

5 Vojko Gorjanc Ideology and Translation: The Case of Slovene 
Meta: Translators' Journal 
 

6 Aleksandra Derganc Aleksander V. Isačenko v Ljubljani 
Russkaja diaspora i izuchenie 
russkogo jazyka 

7 Mirjam Mencej 
Circular movement in shamanic performances, metamorphosis of 
werewolves, sprits summoning, fortune telling and healing 
techniques 

Body, Soul, Spirits and 
Supernatural Communication 

8 Dan Podjed 
Habituacija ornitoloških veščin in naravovarstvenih načel 
(Habituation of ornithological skills and nature conversation 
principles) 

Nature and Culture, Berghahn 
Journals 

9 Dan Podjed 
Vpliv spletnih družbenih omrežij na nenadno slavo posameznikov v 
Sloveniji (Influence of online social networks on instant fame of 
celebrities in Slovenia) 

Heores and Celebreties in 
Central and Eastern Europe 
 

10 Ada Vidovič Muha Kodifikacija aktualne slovenske jezikovne politike 
Slavia, časopis pro slovanskou 
filologii 

11 
Barbara Lampič, 
Irena Mrak, Irma 

Responses on Globalization Processes in Goriška and Pomurska 
region 

Globalization and Europes 
Rural Regions 
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Potočnik Slavič 

12 Peter Štih Goriške grofje in Istra v srednjem veku 

samostojna monografija v seriji 
Collana degli Atti) 
Centro di riceche storiche - 
Rovigno/Rovinj 

13 Danijela Trškan 
Development of the study programmes for history teacher 
education in Slovenia 

Studying History Teaching - 
Experiences and Impulses of 
the Discourse around the 
innovations 

14 Dušan Mlacović 
Plemenitost in otok - padec in vzpon rabskega plemstva (Nobility 
and the Island - Fall and Rise of the Nobility of Rab) 

monografija - Croatian history 
monographs 

15 Marta Verginella Granica drugih. primorsko pitanje i slovenska memorija monografija 

16 Tone Smolej Slowenische Schriftstaller - Wiener Studen  

17 Božidar Jezernik Non cogito ergo sum monografija  
  
Program Tiskovne komisije ZIFF se je za leto 2012 izvedel v celoti. V spodnji preglednici so navedeni 
stroški po posameznih segmentih. 
 
 
Preglednica 20:  Odhodki Programa TISK ZIFF 2012 
  

v EUR 

RAZPRAVE FF 
Izdano vseh načrtovanih sedem monografij. Upravičeni stroški so bili: avtorski 
honorar, lektura, prevod povzetkov, recenzije, tehnično urejanje, prelom in tisk. 51.304,91 

S/A – Sofinanciranje publikacij drugih 
založb 

Podpisana ena sozaložniška pogodba, monografija je tik pred tiskom. 
4.026,00 

S/B – Sofinanciranje publikacij Izdano vseh devet načrtovanih oddelčnih publikacij. 19.879,55 
S/C – Sofinanciranje v znanstvenih in 
strokovnih revijah 

Sofinanciralo se je štiri revije. Ostalih pet revij, kljub pozivom niso poslali 
poročila in zahtevka za izplačilo subvencij. 4.484,91 

P/ Sofinanciranje lektoriranja in 
prevajanja znanstvenih izsledkov 
objavljenih v tujini 

Sofinanciralo se je vseh 17 prevodov znanstvenih izsledkov. 
23.864,64 

SKUPAJ 103.560,01 

 
Razprave FF je subvencionirala z 15.952,51 EUR tudi Javna agencija za knjigo. Od prodaje publikacij se je 
v sklad Tiskovne komisije v koledarskem letu 2012 steklo 28.319,19 EUR. Združeno, to pomeni 44.271,70 
EUR prihodkov. 
 

2.4 Drugi dogodki, ki so zaznamovali leto 2012 
 
Institucionalno povezovanje 
 
Leto 2012 je bilo relativno razgibamo kar se tiče povezovanja inštituta s podobnimi institucijami ali 
izobraževalnimi ustanovami. V marcu nas je obiskala prof. dr. Yulia Zhuravleva s permske raziskovalne 
fakultete za psihologijo, filozofijo in sociologijo. Obisk pomeni nadgradnjo dobrega sodelovanja na 
pedagoškem področju. V letu 2012 smo želeli pripraviti vsaj en večji dogodek med obema fakultetama, ki 
bi povečal prepoznavnost obeh med raziskovalci. Zaradi ukinitve za to primernih razpisov in s tem 
posledično manj sredstev dogodek ni bil realiziran. Z rusko fakulteto smo še naprej zelo aktivni pri prijavi 
na razpise in pri iskanju novih priložnosti. 
V letu 2012 nas je obiskal tudi dekan prof. Dr. António Feijó s Filozofske fakultete Univerze v Lizboni z 
namenom tesnejšega skupnega sodelovanja na raziskovalnem področju, predvsem pri razpisih EU.  
Na delovnem obisku smo gostili tudi prof. dr. Carolino de Weerth s Radbound University z Nizozemske, ki 
skupaj z Univerzo v Ljubljani deluje v okviru združenja univerz IRUN. Njihov obisk je bil pretežno 
namenjen pogovoru o potencialnem sodelovanjo z Oddelkom za psihologijo. Skupne načrte nam je 
prekrižal izpad razpisa za promocijo Slovenske znanosti v tujini, ki bi predstavljal izhodišče za vse 
nadaljnje pogovore o skupnem sodelovanju na raziskovalnem področju. 
 
Izobraževanje 
 
V mesecu maju sta Andrej Prosen in Darinka Bartol obiskala seminar Calculating the expenditure od Eu 
funded projects: Making a greater use of flat rates and lump sums na European Academy for Taxes, 

http://www.google.si/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Croatian+history+monographs%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.si/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Croatian+history+monographs%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Economics & Law v Berlinu. Seminar je predstavljal vpogled v upravljanje s posrednimi stroški pri različnih 
shemah financiranja raziskovalnega dela. Nekatere dobre prakse, ki so bile podane na seminarju, bodo 
uporabljene tudi na Filozofski fakulteti pri celostnem finančnem vodenju projektnega dela.  
 
Skozi leto smo se strokovni delavci na ZIFF udeležili tudi več krajših seminarjev, organiziranih s strani 
Univerze, in informativnih dnevov financerjev projektov. Naj naštejemo nekaj izmed njih: 
 

 informativni dnevi za predstavitev razpisov 7. Okvirnega programa 2013, Gospodarska zbornica 

Slovenije, 2.  3. julij 2012; 
 

 finančno planiranje v 7. OP v organizaciji Univerzitetne služba za evropske projekte, 21. 
september 2012; 
 

 v sklopu prijave na projekte programa Kultura smo se septembra udeležili delavnice, ki jo je 
organizirala Kulturna stična točka v Sloveniji; na njej so bile predstavljene lastnosti programa, 
možnosti prijav na razpise ter razpisni obrazci in njihovo izpolnjevanje, 26. september 2012; 
 

 How to write a competetive proposal for framework 7 na UL, ki ga je vodil priznani evropski 
predavatelj in strokovnjak dr. Sean McCarthy, Hyperion LTD., 26. oktober 2012. 
 

 
 
Administrativno poslovanje 
 
V letu 2012 smo uspeli preiti na popolnoma elektronsko poslovanje pri administriranju procesov, ki nam jih 
predpisuje ARRS. ARRS od leta 2009 postopoma informatizira procese, povezane s prijavami in vodenjem 
raziskovalnih projektov ter poročanjem o njihovih rezultatih. V ta namen ustvarjen spletni portal eObrazci 
ponuja raziskovalcu enostavnejše izpolnjevanje in podpisovanje prijavnih obrazcev in poročil ter arhiv 
raziskovalne aktivnosti raziskovalca. Da bi se izognili papirnatemu poslovanju, je ARRS v letu 2012 
zahteval večjo uporabo elektronskega podpisovanja obrazcev. S skupnimi močmi smo opremili z digitalnimi 
potrdili vse vodje raziskovalnih programov in projektov, mentorje mladih raziskovalcev ter nosilce 
bilateralnih projektov. Tudi v bodoče bomo raziskovalcem nudili pomoč pri digitalnem opismenjevanju, saj 
se prednosti uporabe digitalnega potrdila kažejo tudi pri poslovanju ZIFF. 
 
 
NAKVIS 
 
V novembru je potekala zunanja evalvacija Univerze v Ljubljani s strani komisije NAKVIS. ZIFF je aktivno 
sodeloval pri tej akreditaciji. Člane komisije je posebej zanimalo skupno sodelovanje pri prijavi projektnih 
predlogov kot tudi izpeljava nekaterih aktivnosti, ki v praksi predstavljajo večjo promocijo 
znanstvenoraziskovalnega dela v družbi. Na podlagi ugotovitev komisije bodo na univerzi načrtovane tudi 
aktivnosti, ki bodo povezale članice med seboj in s tem okrepile povezovanje in sodelovanje.  
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3 ZIFF v številkah v letu 2012 

 
V sklepnem delu poročila z izborom nekaterih kazalnikov na numeričen način prikazujemo dejavnost 
Znanstvenoraziskovalnega inštituta v preteklem letu. 
 
 

 število 

Aktivni raziskovalci 352 

Prijave projektov 153 

Tekoči projekti 137 

Prejemniki IRD sredstev 0 

Knjiženi dokumenti 2.335 

Fakture (blago in storitve + osnovna sredstva) 592(534+58) 
Gotovinski računi 44 
Obračunani potni nalogi 431 
Obračuni stroškov fotokopiranja FF 35 
Avtorske pogodbe 105 

Izstavljeni računi 15 

V delovodniku evidentirana pisna korespondenca 631 

Interna pošta (8/0) 14 
Vabila in zapisniki (8/1) 4 
Univerza (8/2) 65 
ARRS  - skupaj (8/4) 168 
Razno (8/6) 134 
Nosilci in vodje (8/7) 5 
Posebne pogodbe (8/8) 13 

Izpolnjeni obrazec Podatki o raziskovalcu 59 * 

Dokumenti žigosani z žigom UL 599 

Seje Sveta ZIFF in pogovor z vodji program. skupin 2 

  
 EUR 

Poraba IRD sredstev 0 

Seštevek pogodbenih vsot vseh tekočih projektov 3.143.451,08 

 

  
* Na ARRS smo v letu 2012 poslali 59 obrazcev Podatki o raziskovalcu. Podatke o zaposlitvi smo za aktivne 
raziskovalce dodatno urejali z izjavami o zaposlitvah za raziskovalno delo v sodelovanju s Kadrovsko 
službo. 
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4 Sprememba režij pri mednarodnih projektih 
 
Svet ZIFF je na svojih sejah večkrat podal pobudo za spremembo režijskih stopenj pri vseh mednarodnih 
projektih in projektih finančnih shem, kjer se EU sredstva upravljajo prek organov Republike Slovenije. 
Obstoječi sistem režije, ki togo posega v bruto pogodbene zneske, zmanjšuje prihodek projektov, s tem 
otežuje njihovo finančno upravljanje in je glede zagotavljanja pogodbenih obveznosti nevzdržen. S takim 
pristopom namreč pogosto kršimo pogodbene obveznosti do financerja, prav tako pa je za raziskovalce 
izrazito nestimulativen. 
 
V prihajajočem novem obdobju financiranja evropskih projektov, za katerega se napoveduje združevanje 
različnih finančnih shem financiranja pod enim okriljem programa Obzorje 2020, bodo predvideni posredni 
stroški 20 % pogodbenih vrednosti, s čimer se bo v veliki meri poenotila višina posrednih stroškov. V 
vmesnem obdobju pa bi bilo za FF UL ključnega pomena, da se pri obračunu posrednih stroškov dosledno 
držimo pravil financerja. 
 
 
PREGLED OBRAČUNOV POSREDNIH STROŠKOV  ZA PROJEKTE 7.OP, OSTALE EU PROJEKTE, ESS, LLP 
 
 
Po veljavni režijski stopnji, sprejeti na UO FF, se na Filozofski fakulteti za projekte financirane s sredstev 
EU obračunava režija v višini 17 % pogodbene vsote.  
 
Upravičeni posredni stroški, ki jih priznava Evropska komisija, so po programskih shemah različni. Posredni 
stroški bi se morali obračunavati v ustreznem deležu neposrednih stroškov, kar skupaj znaša 100 % 
pogodbene vsote. 
 
 
7. Okvirni program – SODELOVANJE (10 tematskih področij) 
 

a. Projekti sodelovanja (CP, NoE) 
b. Skupne tehnološke pobude 
c. Koordinacije posebnih raziskovalnih programov (CSA) 
d. Programi mednarodnega sodelovanja 

 
 FINANCIRANJE:  
 50−100 % sofinanciranje EK (20 % posrednih stroškov) 
 za univerze 75 % sofinanciranja EK (60 % posrednih stroškov) 
 projekti CSA: 100 % financiranje (20 % posrednih stroškov) 
 
Evropska komisija 
 

a. Razpisi direktoratov (32 Directorate generale) 
b. Posebni programi EK (npr. Mladi v Akciji, Evropa za državljane) 
c. Raziskave za trg 

 
 FINANCIRANJE: 
 75−80 % sofinanciranje projektov 
 dejansko dokazljivo dofinanciranje lastne udeležbe 
 7 % posrednih stroškov od direktnih stroškov 
 
 
Strukturni skladi 
 

a. Evropski sklad za regionalni razvoj 
b. Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad 
c. Evropski socialni sklad 
d. Finančni inštrument za usmerjanje ribištva 

 
 FINANCIRANJE: 
 financiranje 85 % vseh stroškov po modelu FC (Full Cost in/ali posredni stroški v pavšalnem znesku 
 15 % določenih neposrednih stroškov) 
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 sofinanciranje države (do 15 %) 
 postopno refundiranje stroškov 
 
Vseživljenjsko učenje (LLP): COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNTVIG, JEAN MONNET 
 
 FINANCIRANJE: 
 Pokrivanje samo direktnih stroškov 
 Pogodbeno določeno 7 % posrednih stroškov 
 
 
 
 
 

Povzetek in predlog različnih možnosti za obračunavanje dovoljenih režijskih stopenj 
 

Vrste projektov Dovoljena režijska stopnja 

7. OP  60 % (20 %) direktnih stroškov 

Strukturni skladi 
Obračunavanje posrednih stroškov po FC modelu in/ali posredni stroški v 
pavšalnem znesku 

LLP Pokrivanje samo direktnih stroškov: 7 % posrednih stroškov 

EK 7 % direktnih stroškov 
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5 Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2012 po oddelkih 



Seznam prijav in projektov tekočih v letu 2012 po oddelkih ( status projekta je ažuriran na dan 5. 4. 2013 )

Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-AVSTRIJA Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem 
kontekstu v slovenskih in avstrijskih deželah

Igor Maver

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v 
angleščini v Sloveniji in Turčiji

Igor Maver

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - ESSE 
(European Society for the Study of English)

Smiljana Komar

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/351 - Kandidat za mentorja Tatjana Marvin

znanstveni sestanek zaključeni projekt Spremembe epohalnih paradigem in njihov vpliv na angleške študije Smiljana Komar

Oddelek za arheologijo

evropski projekt - okvirni program prijava v teku Changing Paradigms in Our Understanding of the Prehistory in South-East Europe: 
Archaeometry and Human Bioarchaeology

Mihael Budja

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and 
Presentatiion (CONPRA)

Predrag NovakovićP

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and 
valorise coplex archaelogical sites

Božidar SlapšakP

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Marko Sraka Mihael Budja

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe Matija ČrešnarP

Projekti ESF in ERC tekoči projekt TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med Alpami in Panonsko 
nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š.

Ljubinka Teržan

projekti Evropske komisije tekoči projekt Archaeolandscapes Europe Predrag NovakovićP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v 
Predgradu (tabor)

Predrag Novaković

raziskovalni program tekoči projekt Arheologija Mihael Budja
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

strukturni skladi prijava v teku Evropsko teritorialno sodelovanje SI:AT: Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-
slovenski mejni črt (akronim: BorderArch-Steiermark)

Matija ČrešnarP

strukturni skladi tekoči projekt ESS MR iz gospodarstva: Petra Vojaković Predrag Novaković

temeljni projekt tekoči projekt Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije Ljubinka TeržanP

temeljni projekt tekoči projekt Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture. Dimitrij MlekužP

temeljni projekt tekoči projekt Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva in 
okolje

Mihael Budja

znanstveni sestanek zaključeni projekt 19. Neolitski Seminar -  Spreminjanje paradigm v arheologiji:  meddisciplinarne  študije 
evrazijske prazgodovine

Mihael Budja

Oddelek za azijske in afriške študije

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-JAPONSKA Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni 
problemi

Chikako Shigemori 

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Matjaž Vidmar Jana Rošker

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian 
Modernisation

Jana Rošker

raziskovalni program tekoči projekt Jeziki in kulture Azije in Afrike Jana Rošker

znanstveni sestanek zaključeni projekt 2. Mednarodni simpozij Oddelka za azijske in afriške študije FF UL: Izboljšanje 
komunikacije

Chikako Shigemori 

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost i n knjigarstvo

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-NORVEŠKA Analiza in razvoj družine modelov FZBZ Maja Žumer

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij Maja Žumer

evropski projekt - okvirni program prijava v teku The future of Social
Sciences and Humanities in the context of the European Research Area: SASSH

Maja Žumer

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2012/281 - Kandidat za mentorja Maja Žumer

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Katarina Švab Maja Žumer
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Manca Noč Maja Žumer

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Viktor Harej Maja Žumer

raziskovalni program tekoči projekt Računalniški vid Jasna MaverP

raziskovalni program tekoči projekt Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov Maja Žumer

temeljni projekt tekoči projekt Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih Maja Žumer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - 
Mednarodni slavistični kongres

Mirjam Mencej

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/586 - Kandidat za mentorja Rajko Muršič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Sara Špelec Božidar Jezernik

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Ambrož Kvartič Mirjam Mencej

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Beno Mirjam Mencej

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Eva Batista Božidar Jezernik

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Barbara Turk Niskač Rajko Muršič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2012/305 - Kandidat za mentorja Božidar Jezernik

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku COSMO: Cosmopolitan Encounters and Multilingualism in the Austro-Hungarian Empire Bojan BaskarP

podoktorski projekt zaključeni projekt Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju 
lokalnosti

Miha Kozorog

raziskovalni program tekoči projekt Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu Božidar Jezernik
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt tekoči projekt Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve Jože HudalesP

temeljni projekt tekoči projekt Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah Bojan Baskar

temeljni projekt tekoči projekt Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem Božidar Jezernik

temeljni projekt zaključeni projekt Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost, 
sedanjost in prihodnost

Rajko Muršič

znanstveni sestanek neuspela prijava Promocija slovenske znanosti: Promocija posebne številke Ethnologie Francaise o 
slovenski antropologiji

Rajko Muršič

znanstveni sestanek zaključeni projekt Narodne dame in narodni heroji: Posamezniki, ki so zaznamovali Slovenijo kot del 
srednjeevropskega kulturnega prostora

Božidar Jezernik

Oddelek za filozofijo

bilateralni projekt prijava v teku Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov Olga Markič

bilateralni projekt prijava v teku Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov Marko Uršič

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/643 - Kandidat za mentorja Marko Uršič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Bajželj Bevelacqua Maja Milčinski

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Sebastjan Vörös Andrej Ule

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Miloš Pahor Valentin Kalan

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2012/307 - Kandidat za mentorja Maja Milčinski

projekt CRP zaključeni projekt Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula Eva Dolar BahovecP

raziskovalni program tekoči projekt Filozofske raziskave Slavoj Žižek

temeljni projekt tekoči projekt Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom 
in sodobnostjo

Slavoj Žižek
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt tekoči projekt Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki Zdravko KobeP

temeljni projekt tekoči projekt Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v 
dobi nevro-znanosti

Sašo Dolenc

temeljni projekt tekoči projekt Struktura praznine Mladen Dolar

temeljni projekt zaključeni projekt Filozofska relevantnost smrti in umiranja Maja Milčinski

Oddelek za geografijo

bilateralni projekt neuspela prijava Geomorfni procesi in razvojno načrtovanje na primeru Julijskih Alp v Sloveniji in 
Skalnega gorovja v Montani (ZDA)

Irena Mrak

bilateralni projekt neuspela prijava Deglaciacija na območju Julijskih Apl po zadnjem glacialnem maksimumu (LGM) Irena Mrak

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ČRNA GORA Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na 
primerih: naravni rezervat Crna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške 

Matej Ogrin

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih 
območij s Hrvaško in Madžarsko

Jernej Zupančič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-FRANCIJA Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega 
gorskega sveta: primer Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline 

Irena Mrak

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-BELGIJA Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo 
in Valonijo

Irma Potočnik Slavič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ZDA Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in 
sosedstvu

Jernej Zupančič

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/633 - Kandidat za mentorja Uroš Stepišnik

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/214 - Kandidat za mentorja Irma Potočnik Slavič

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku Cena ekološke hrane: Vednje potrošnikov ter ciljne strategije oblikovanja cen in 
komuniciranja

Barbara Lampič

projekt CRP tekoči projekt Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji Barbara LampičP

projekt CRP tekoči projekt Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji Barbara LampičP
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

projekt CRP zaključeni projekt Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju Irma Potočnik Slavič

projekt CRP zaključeni projekt Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije Metka Špes

projekt CRP zaključeni projekt Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva Barbara LampičP

raziskovalna študija, evalvacija prijava v teku Strokovne podlage za ugotovitev posledic predlagane določitve območij Natura 2000 
ter določitev ustreznih razvojnih  ukrepov

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izdelava Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov izvedbe 
plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič

Irena Mrak

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa Matej OgrinP

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava nacionalne analize energetskih potecialov degradiranih površin v republiki 
Sloveniji

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe 
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Zasnova sprehajalne poti na relaciji naselje Zgornje Jezersko - Planšarsko jezero v 
projektu Nature Experience

Karel Natek

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava projektne naloge Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji - površje Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava katastra zemeljskih plazov, hudournikov in snežnih plazov v občini Tržič Irena Mrak

raziskovalni program tekoči projekt Trajnostni regionalni razvoj Slovenije Dušan Plut

temeljni projekt tekoči projekt Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem 
maksimumu v Sloveniji

Dušan Plut

temeljni projekt tekoči projekt Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah Tatjana Resnik PlanP

znanstvena monografija tekoči projekt Topophilia and topophobia of neighbourhoods in Ljubljana Marko Krevs

znanstveni sestanek zaključeni projekt Turizem na kmetiji: razvojni potenciali in dileme Irma Potočnik Slavič

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandi navistiko
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ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku European literature: a project of Education to European Citizenship in an inclusive 
multicultoral society

Neva ŠlibarP

Oddelek za klasi čno filologijo

podoktorski projekt tekoči projekt "Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945-
1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

David Movrin

temeljni projekt zaključeni projekt Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih Marko Marinčič

Oddelek za muzikologijo

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Glavne analiticne metode glasbe: preglednice Leon Stefanija

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-HRVAŠKA Avditivni prostori nenavadnosti Leon Stefanija

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - 
International Council for traditional Music (ICTM)

Svanibor Pettan

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/290 - Kandidat za mentorja Gregor Pompe

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Vesna Venišnik Matjaž Barbo

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Tjaša Ribizel Leon Stefanija

raziskovalni program tekoči projekt Raziskave slovenske glasbene preteklosti Matjaž BarboP

temeljni projekt tekoči projekt Slovenska glasbena dela po 1918 Leon Stefanija

temeljni projekt tekoči projekt Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 
1872

Leon Stefanija

znanstvena monografija neuspela prijava Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945–1963 Tjaša Ribizel

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in 
odgovornost študentov in učiteljev

Jasna Mažgon

projekti Evropske komisije prijava v teku EC-javno naročilo Klara Skubic ErmenP
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raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih Sonja Kump

raziskovalni program tekoči projekt Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj, razvoj 
človeških virov in socialno kohezivno družbo

Sabina Jelenc Kraš

strukturni skladi neuspela prijava Znanje za prihodnost: Od vedoželjnega srednješolca do odličnega raziskovalca Janica KalinP

temeljni projekt tekoči projekt Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj Marko RadovanP

temeljni projekt tekoči projekt Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji Sonja KumpP

temeljni projekt zaključeni projekt Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji Sabina Jelenc KrašP

Oddelek za prevajalstvo

aplikativni projekt tekoči projekt Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo 
tehnologij

Vojko GorjancP

bilateralni projekt neuspela prijava Razvoj jezikovnih virov in tehnologij za semantično obogateno obdelavo slovenščine in 
francoščine

Darja Fišer

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-FRANCIJA Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe francoskih 
govorcev

Mojca Schlamberge

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ČRNA GORA Prevajanje in tolmačenje v univerzitetnih programih na 
področju bivše Jugoslavije

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-FINSKA Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem Vojko Gorjanc

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

neuspela prijava Članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih - 
CIUTI

Nike Kocijančič Pok

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju- 
Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur (CIUTI)

Vojko Gorjanc

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/111 - Kandidat za mentorja Agnes Pisanski Pet

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/561 - Kandidat za mentorja Špela Vintar

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/41 - Kandidat za mentorja Mojca Schlamberge
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mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/255 - Kandidat za mentorja Tanja Žigon

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Jure Janet Nike Kocijančič Pok

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Jana Zidar Forte Mojca Schlamberge

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Urban Šrimpf Nike Kocijančič Pok

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Rok Chitrarkar Vojko Gorjanc

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku ORCIT Vojko GorjancP

podoktorski projekt zaključeni projekt Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih leksikonov s pomočjo 
primerljivih korpusov

Darja Fišer

projekti Evropske komisije tekoči projekt EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to 
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings

Amalija MačekP

raziskovalna študija, evalvacija prijava v teku Study on Translation and Language Learning: an analysis of translation as a method of 
language learning in

Sonia Vaupot

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev Vojko Gorjanc

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Organizing the collection of Slovene handwriting samples among native Slovene 
speakers

Darja Fišer

raziskovalni program tekoči projekt Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave Vojko Gorjanc

raziskovalni program tekoči projekt Medkulturne literarnovedne študije Tanja Žigon

strukturni skladi neuspela prijava Znanje za prihodnost: "Roža življenja" Damjan PopičP

strukturni skladi prijava v teku T-START: Spletne aplikacije za razvoj terminologij Špela VintarP

temeljni projekt tekoči projekt Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji Vojko Gorjanc

temeljni projekt tekoči projekt Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika Špela Vintar
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temeljni projekt zaključeni projekt Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave Špela Vintar

uveljavljeni raziskovalec zaključeni projekt Uveljavljeni raziskovalec iz tujine Metka Zupančič Mojca Schlamberge

znanstveni sestanek zaključeni projekt Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu Vojko Gorjanc

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

evropski projekt - okvirni program zaključeni projekt Divine pairs in RV: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic 
expressions of dual deities in the Rgveda

Marina Zorman

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teo rijo

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/314 - Kandidat za mentorja Tomislav Virk

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Igor Žunkovič Tomislav Virk

raziskovalni program tekoči projekt Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave Tomislav Virk

Oddelek za psihologijo

aplikativni projekt zaključeni projekt Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbi Robert MastenP

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni Grega Repovš

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v 
Sloveniji in medkulturna primerjava testnih rezultatov

Anja Podlesek

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-AVSTRIJA Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v 
odraslost v Avstriji in Sloveniji

Maja Zupančič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ZDA Razvoj osebnosti pri  normativnih otrocih in otrocih s posebnimi 
potrebami

Maja Zupančič

evropski projekt - okvirni program neuspela prijava BSURE Marko PoličP

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal Marko PoličP

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/193 - Kandidat za mentorja Valentin Bucik
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mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/161 - Kandidat za mentorja Darja Kobal Grum

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Martina Horvat Maja Zupančič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Manca Seničar Darja Kobal Grum

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Martina Starc Grega Repovš

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Blanka Colnerič Maja Zupančič

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava 
prehrana

Anja PodlesekP

projekt CRP zaključeni projekt Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju 
šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

Ljubica Marjanovič P

projekt CRP zaključeni projekt Odnos do znanja v družbi znanja Maja ZupančičP

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava ocene psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega plinovoda M9 Lendava-
Kidričevo; Izdelava elaborata z oceno psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega 

Marko Polič

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt RAZISKAVE SARTRE 4 Marko PoličP

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava Navodil ukrepov za prebivalce, če opazijo kakršnekoli spremembe na področju 
vodnih objektov ter navodila ukrepov, če pride do porušitve (za projekt: Zemeljske in 

Marko Polič

raziskovalni program tekoči projekt Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni Grega RepovšP

raziskovalni program tekoči projekt Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi Janek Musek

raziskovalni program tekoči projekt Uporabna razvojna psihologija Maja Zupančič

temeljni projekt tekoči projekt RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih 
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela 

Anja PodlesekP

temeljni projekt tekoči projekt Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki 
temelji.

Janek Musek

temeljni projekt tekoči projekt Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme Marko PoličP
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temeljni projekt zaključeni projekt Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja Maja Zupančič

temeljni projekt zaključeni projekt Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti Urška Fekonja Pekl

Oddelek za romanske jezike in književnosti

raziskovalni program tekoči projekt Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki Martina Ožbot

Oddelek za slavistiko

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in 
ruski kulturi

Miha Javornik

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne 
raziskave

Aleksandra Derganc

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - Komise 
pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu

Petra Stankovska

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in 
preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih medkulturne 

Miha Javornik

Oddelek za slovenistiko

aplikativni projekt tekoči projekt Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev Vera SmoleP

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-BOLGARIJA Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in 
kontranstivne  raziskave slovenskih in bolgarskih narečij

Vera Smole

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Maja Bitenc Marko Stabej

strukturni skladi neuspela prijava E-storitve in mobilne aplikacije: Slovenščina na dotik Mojca Stritar

temeljni projekt tekoči projekt Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS Miran HladnikP

znanstveni sestanek neuspela prijava Promocija slovenske znanosti: 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 
Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Aleksander Bjelčevi

znanstveni sestanek zaključeni projekt Slovenska dramatika Mateja Pezdirc Bart

znanstveni sestanek zaključeni projekt Odprta vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih Hotimir Tivadar
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Oddelek za sociologijo

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-FINSKA Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in 
transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

Ksenija Vidmar Horv

evropski projekt - okvirni program neuspela prijava Regenerating EU citizenship: A minority intersectional challenge to social inclusion of 
Roma in Europe

Ksenija Vidmar Horv

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/665 - Kandidat za mentorja Ksenija Vidmar Horv

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Jasna Podreka Milica Antić Gaber

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Branko Bembič Rastko Močnik

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2012/555 - Kandidat za mentorja Rastko Močnik

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku Creative border zones Ksenija Vidmar HorvP

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku FUTURO IN RICERCA 2012: IMNOVATION Ksenija Vidmar HorvP

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku ROMEN: Encountering Roma: Constructing European memory and Transcultural 
Spaces of Diversity through a shared minority History

Ksenija Vidmar Horv

projekt LLP tekoči projekt Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) Ksenija Vidmar Horv

projekti Evropske komisije prijava v teku Stopping The Cycle of Gender Based Violance Milica Antić GaberP

projekti Evropske komisije prijava v teku Femicide: a qualitive research for Understanding, preventing and raising awareness 
about silent massacre

Milica Antić GaberP

projekti Evropske komisije prijava v teku LEX Operators. Manual for legal operators in contact with women victims of intimate 
partner violance

Milica Antić GaberP

projekti Evropske komisije prijava v teku Gender violance and the media: An intervention to raiseawareness, prevent violance 
and promeote well-being among adolescents

Milica Antić GaberP

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Socialni položaj samozaposlenih v kulturi in predlogi za njegovo izboljšanje s 
poudarkom na temi Preživetvene strategije na področju vizualnih umetnosti

Ksenija Vidmar Horv

raziskovalni program tekoči projekt Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije Rudolf Rizman
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strukturni skladi tekoči projekt Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju Ksenija Vidmar HorvP

temeljni projekt tekoči projekt Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od 
nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

Ksenija Vidmar Horv

temeljni projekt tekoči projekt Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki Milica Antić Gaber

temeljni projekt zaključeni projekt Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost 
žensk v politiki

Milica Antić Gaber

znanstveni sestanek zaključeni projekt Promocija slovenske znanosti: Mednarodni simpozij: Usklajevanje zasebnega in 
profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki: 

Milica Antić Gaber

znanstveni sestanek zaključeni projekt Serija okroglih miz: DELAMO PRIHODNOST V LJUBLJANI Damjan Mandelc

znanstveni sestanek zaključeni projekt Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti Tina Kogovšek

Oddelek za umetnostno zgodovino

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - Comite 
international de paleographie latine

Nataša Golob

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/238 - Kandidat za mentorja Matej Klemenčič

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/662 - Kandidat za mentorja Renata Novak Klem

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2012/789 - Kandidat za mentorja Nataša Golob

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Martina Malešič Matej Klemenčič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Katra Jerman Matej Klemenčič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ines Unetič Metoda Kemperl

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Nataša Kavčič Sopič Nataša Golob

raziskovalni program tekoči projekt Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana Matej Klemenčič
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raziskovalni program tekoči projekt Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moč (Raziskave materialne kulture na 
Slovenskem)

Katja MahničP

temeljni projekt tekoči projekt Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in inovacijo Janez Hoefler

znanstveni sestanek nerealiziran projekt Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (900-1100) Nataša Golob

Oddelek za zgodovino

aplikativni projekt zaključeni projekt Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990 Božo RepeP

bilateralni projekt prijava v teku Turško-slovenski odnosi in zgodovina - vzpostavitev novih pristopov in paradigm Dušan Mlacović

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične 
zapuščine / Izkušnja Slovenije in Srbije

Mitja Ferenc

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Žiga Zwitter Peter Štih

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Kornelija Ajlec Božo Repe

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Cergol Paradiž Marta Verginella

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku NITA: Newcomers in the Adriatic: Urbanism, migration and cultural accomodation, 1100-
1600

Dušan MlacovićP

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku Defining Peoples: faint Identities and strong Identities in the multinational Context of the 
Northern Adriatic

Marta VerginellaP

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku ARACHNE: Transcultural Encounters in Social Network: Gendered Perspectives Marta Verginella

raziskovalni program tekoči projekt Slovenska zgodovina Božo Repe

temeljni projekt tekoči projekt Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk Marta VerginellaP

temeljni projekt tekoči projekt Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991 Janez CvirnP

temeljni projekt tekoči projekt Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih 
obdobjih

Peter Štih
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temeljni projekt tekoči projekt Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega 
veka do 19. stoletja)

Janez MlinarP

temeljni projekt zaključeni projekt Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem Marta Verginella
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Priloga 1: Finančna realizacija programov za obdobje januar-december 2012

Plače 
Materialna 
sredstva 

Investicjska 
sredstva Sredstva 2012

Osebni dohodek in 
prispevki 

Materialna 
sredstva Investicijska sredstva

C/B P5-0110 MUSEK 69.867,09 €        2.757,00 €         1.154,13 €     73.778,22 €        12.034,48 €-         1.056,98 €      86.869,68 €         59.268,86 €          20.080,30 €     7.520,52 €                  

B/A J5-4054 Musek 19.337,59 €        1.659,00 €         -  €             20.996,59 €        2.243,44 €-          2.919,07 €-      20.320,96 €         15.058,56 €          4.099,52 €       1.162,88 €                  
B/A L5-2051 Masten (TUŠAK) 1.543,90 €          300,00 €            -  €             1.843,90 €          204,24 €-             198,27 €-         1.849,87 €           1.370,82 €            373,19 €          105,86 €                     
C/B J2-4180 Polič  (FAJFAR) 5.603,14 €          -  €                  -  €             5.603,14 €          758,63 €-             1.049,27 €-      5.312,50 €           3.477,80 €            1.334,50 €       499,80 €                     

Skupaj 96.351,72 €        4.716,00 €         1.154,13 €     102.221,85 €      15.240,79 €-         3.109,63 €-      114.353,01 €       79.176,04 €          25.887,51 €     9.289,06 €                  

B/A P6-0187 JEZERNIK 51.861,75 €        5.014,62 €         639,11 €        57.515,48 €        6.800,65 €-          98,37 €-           64.217,76 €         49.074,06 €          11.797,26 €     3.346,44 €                  

B/A J6-2273 Muršič 8.582,46 €          5.732,04 €         -  €             14.314,50 €        1.798,42 €-          176,98 €         16.289,90 €         10.395,80 €          3.286,30 €       932,20 €                     
B/A Z6-3661 Kozorog 10.082,00 €        3.900,25 €         249,48 €        14.231,73 €        1.728,29 €-          305,15 €-         15.654,87 €         11.600,82 €          3.158,19 €       895,86 €                     
C/B J6-4007 Jezernik 20.149,99 €        3.233,10 €         694,94 €        24.078,03 €        4.150,16 €-          834,31 €         29.062,50 €         19.027,80 €          7.300,50 €       2.734,20 €                  
B/A J6-4210 Baskar 39.027,75 €        317,97 €            1.360,27 €     40.705,99 €        6.218,23 €-          9.400,18 €      56.324,40 €         41.738,40 €          11.362,80 €     3.223,20 €                  
C/B J6-4310 Hudales (FIKFAK) 20.254,45 €        3.162,81 €         695,25 €        24.112,51 €        4.462,48 €-          2.675,01 €      31.250,00 €         20.460,00 €          7.850,00 €       2.940,00 €                  

Skupaj 149.958,40 €      21.360,79 €        3.639,05 €     174.958,24 €      25.158,23 €-         12.682,96 €     212.799,43 €       152.296,88 €        44.755,05 €     14.071,90 €                

B/A P6-0215 GORJANC 106.259,75 €      3.498,08 €         -  €             109.757,83 €      14.217,81 €-         10.281,32 €     134.256,96 €       102.596,76 €        24.663,96 €     6.996,24 €                  

B/A J6-2009 Vintar 10.377,27 €        2.179,54 €         -  €             12.556,81 €        1.524,08 €-          275,89 €-         13.805,00 €         8.810,00 €            2.785,00 €       790,00 €                     
C/B J6-3622 Gorjanc 35.293,50 €        13.620,99 €        -  €             48.914,49 €        10.750,14 €-         15.616,62 €     75.281,25 €         49.288,14 €          18.910,65 €     7.082,46 €                  
B/A Z6-3668 Fišer 11.024,07 €        2.362,17 €         -  €             13.386,24 €        1.728,29 €-          540,34 €         15.654,87 €         11.600,82 €          3.158,19 €       895,86 €                     
C/B J6-4081 Vintar 36.017,37 €        8.858,53 €         1.853,22 €     46.729,12 €        9.411,41 €-          9.765,72 €      65.906,25 €         43.150,14 €          16.555,65 €     6.200,46 €                  
B/A L6-4193 Gorjanc (LOGAR BERGINC) 2.931,17 €          541,56 €            -  €             3.472,73 €          670,59 €-             1.930,88 €      6.074,20 €           4.501,20 €            1.225,40 €       347,60 €                     
B/A L6-4042 Smole (ŠKOFIC) 15.904,91 €        1.108,25 €         -  €             17.013,16 €        1.956,93 €-          1.244,47 €-      17.725,62 €         11.312,04 €          3.575,94 €       1.014,36 €                  

Skupaj 217.808,04 €      32.169,12 €        1.853,22 €     251.830,38 €      40.259,25 €-         36.614,52 328.704,15 €       231.259,10 €        70.874,79 €     23.326,98 €                

C/B P6-0247 BUDJA 54.956,31 €        3.730,57 €         1,27 €-            58.685,61 €        9.410,45 €-          672,94 €         68.769,00 €         46.919,25 €          15.896,25 €     5.953,50 €                  

B/A J6-4085 Budja 47.950,63 €        12.352,89 €        -  €             60.303,52 €        7.827,62 €-          2.771,34 €      70.902,48 €         52.541,28 €          14.303,76 €     4.057,44 €                  
B/A J6-4095 Teržan (DULAR) 5.568,33 €          -  €                  -  €             5.568,33 €          978,45 €-             2.316,03 €      8.862,81 €           6.567,66 €            1.787,97 €       507,18 €                     
B/A J6-4234 Mlekuž (MLEKUŽ) 17.020,59 €        -  €                  -  €             17.020,59 €        2.895,76 €-          6.313,15 €      26.229,50 €         19.437,00 €          5.291,50 €       1.501,00 €                  
C/B N6-0004 Teržan (DULAR) 46.284,27 €        22.239,58 €        -  €             68.523,85 €        12.530,69 €-         6.695,46 €      87.750,00 €         57.451,68 €          22.042,80 €     8.255,52 €                  

Skupaj 171.780,13 €      38.323,04 €        1,27 €-            210.101,90 €      33.642,97 €-         18.768,92 262.513,79 €       182.916,87 €        59.322,28 €     20.274,64 €                

B/A P5-0062 ZUPANČIČ 42.864,51 €        5.284,16 €         781,16 €        48.929,83 €        5.279,31 €-          6.333,86 €-      47.875,28 €         36.585,43 €          8.795,03 €       2.494,82 €                  

B/A J5-2038 Zupančič 10.783,77 €        3.063,34 €         224,89 €        14.072,00 €        1.621,63 €-          1.005,11 €-      14.688,52 €         10.884,72 €          2.963,24 €       840,56 €                     
B/A J5-2233 Fekonja Peklaj 10.448,20 €        1.801,90 €         -  €             12.250,10 €        1.453,98 €-          534,11 €-         13.169,97 €         9.759,42 €            2.656,89 €       753,66 €                     
A/A J5-4281 Podlesek (ISTENIČ STARČIČ) 3.283,21 €          466,16 €            -  €             3.749,37 €          518,19 €-             426,14 €         4.693,70 €           3.478,20 €            946,90 €          268,60 €                     
B V5-1027 Zupančič (GRIL) -  €                  261,93 €            -  €             261,93 €             85,68 €-               347,61 €-         -  €                    -  €                    600,00 €          -  €                          
B V5-1026 Marjanovič Umek (ZULJAN) 6.873,65 €          11.376,76 €        -  €             18.250,41 €        1.713,60 €-          7.964,01 €-      12.000,00 €         7.932,08 €            2.960,59 €       1.107,34 €                  

Skupaj 74.253,34 €        22.254,25 €        1.006,05 €     97.513,64 €        10.672,39 €-         -15.758,56 92.427,47 €         68.639,85 €          18.922,65 €     5.464,98 €                  

B/A P5-0174 JELENC KRAŠOVEC 54.989,54 €        8.665,02 €         1.155,72 €     64.810,28 €        7.346,52 €-          2.784,64 €-      69.372,16 €         53.012,96 €          12.744,16 €     3.615,04 €                  

B/A J5-2166 Kump, Jelenc (HLEBEC) 1.548,03 €          1.162,35 €         -  €             2.710,38 €          222,82 €-             1.359,43 €-      1.573,77 €           1.166,22 €            317,49 €          90,06 €                       

Cenovni 
razred Raziskovalni programi in projekti
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Pogodbena sredstva 2012
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B/A J5-4080 Kump, Jelenc (HLEBEC) 8.486,24 €          355,44 €            -  €             8.841,68 €          914,46 €-             1.473,14 €-      8.283,00 €           5.286,00 €            1.671,00 €       474,00 €                     
B/A J6-4015 Radovan (KOLENC) 7.401,31 €          -  €                  -  €             7.401,31 €          920,58 €-             16,33 €           8.338,22 €           5.321,24 €            1.682,14 €       477,16 €                     

Skupaj 72.425,12 €        10.182,81 €        1.155,72 €     83.763,65 €        9.404,38 €-          -5.600,88 87.567,15 €         64.786,42 €          16.414,79 €     4.656,26 €                  

B/A P6-0194 RIZMAN 55.623,82 €        5.721,10 €         297,17 €        61.642,09 €        7.346,52 €-          383,55 €         69.372,16 €         53.012,96 €          12.744,16 €     3.615,04 €                  

B/A J5-2074 Antić Gaber 9.991,86 €          5.021,53 €         -  €             15.013,39 €        1.585,05 €-          2.241,24 €-      14.357,20 €         10.639,20 €          2.896,40 €       821,60 €                     
A/A J5-4075 Antić Gaber 21.319,27 €        3.261,72 €         -  €             24.580,99 €        1.585,05 €-          2.106,60 €      28.272,64 €         20.951,04 €          5.703,68 €       1.617,92 €                  
B/A J6-4257 Vidmar Horvat 39.442,74 €        9.818,03 €         1.085,43 €     50.346,20 €        7.827,62 €-          12.728,66 €     70.902,48 €         52.541,28 €          14.303,76 €     4.057,44 €                  

Skupaj 126.377,69 €      23.822,38 €        1.382,60 €     151.582,67 €      18.344,24 €-         12.977,57 182.904,48 €       137.144,48 €        35.648,00 €     10.112,00 €                

B/A P6-0199 KLEMENČIČ 41.412,60 €        5.697,87 €         -  €             47.110,47 €        6.254,81 €-          5.698,08 €      59.063,36 €         45.135,16 €          10.850,36 €     3.077,84 €                  

B/A J6-3603 Hoefler 20.545,06 €        3.705,36 €         -  €             24.250,42 €        2.941,46 €-          548,23 €-         26.643,65 €         19.743,90 €          5.375,05 €       1.524,70 €                  
Skupaj 61.957,66 €        9.403,23 €         -  €             71.360,89 €        9.196,27 €-          5.149,85 85.707,01 €         64.879,06 €          16.225,41 €     4.602,54 €                  

B/A P6-0218 OŽBOT 83.161,36 €        8.352,75 €         -  €             91.514,11 €        11.091,19 €-         482,70 €         103.088,00 €       78.778,00 €          18.938,00 €     5.372,00 €                  

A/A P6-0229 PLUT 56.321,12 €        3.977,44 €         870,43 €        61.168,99 €        8.187,78 €-          7.959,23 €      77.316,00 €         59.083,50 €          14.203,50 €     4.029,00 €                  

B/A J6-4016 Plut 44.384,86 €        840,63 €            -  €             45.225,49 €        6.766,85 €-          9.301,86 €      61.294,20 €         45.421,20 €          12.365,40 €     3.507,60 €                  
B/A J6-4138 Resnik Planinc (URBANC) 12.530,05 €        2.883,59 €         -  €             15.413,64 €        2.072,73 €-          1.288,43 €      18.774,80 €         11.981,60 €          3.787,60 €       1.074,40 €                  
B V1-1088 Špes 5.599,02 €          300,15 €            -  €             5.899,17 €          928,20 €-             3.801,01 €-      6.500,00 €           4.296,54 €            1.603,65 €       599,81 €                     
B V5-1014 Potočnik Slavič 5.253,01 €          569,39 €            -  €             5.822,40 €          852,94 €-             1.636,37 €-      5.973,00 €           3.996,48 €            1.603,65 €       551,18 €                     
A V4-1063 Lampič (ERKER) 2.723,11 €          519,75 €            -  €             3.242,86 €          407,60 €-             3.144,61 €-      3.692,00 €           2.755,64 €            729,32 €          207,04 €                     
B V4-1148 Lampič (UDOVČ) 4.856,81 €          335,05 €            -  €             5.191,86 €          1.071,00 €-          1.903,51 €      7.500,00 €           4.957,55 €            1.850,37 €       692,09 €                     
B V7-1118 Lampič (ROZMAN) 1.505,99 €          1.009,33 €         -  €             2.515,32 €          1.109,70 €-          6.865,10 €      7.771,00 €           5.136,67 €            1.917,23 €       717,09 €                     

Skupaj 133.173,97 €      10.435,33 €        870,43 €        144.479,73 €      21.396,80 €-         18.736,14 188.821,00 €       137.629,18 €        38.060,72 €     11.378,21 €                

A/A P6-0235 REPE 166.872,24 €      18.853,72 €        1.411,98 €     187.137,94 €      22.379,90 €-         1.812,56 €      211.330,40 €       161.494,90 €        38.822,90 €     11.012,60 €                

B/A J6-2192 Verginella 10.237,18 €        2.345,74 €         -  €             12.582,92 €        1.597,23 €-          287,49 €         14.467,64 €         9.232,88 €            2.918,68 €       827,92 €                     
B/A J6-4087 Štih 21.301,06 €        2.256,35 €         445,64 €        24.003,05 €        3.779,68 €-          6.453,67 €      34.236,40 €         25.370,40 €          6.906,80 €       1.959,20 €                  
B/A L6-2309 Repe (GUŠTIN) 1.684,56 €          1.023,23 €         152,49 €        2.860,28 €          124,64 €-             1.411,15 €-      1.573,77 €           1.166,22 €            317,49 €          90,06 €                       
A/A J6-4132 Cvirn (ZAJC) 8.957,30 €          -  €                  -  €             8.957,30 €          944,94 €-             1.343,14 €-      8.559,10 €           6.342,60 €            1.726,70 €       489,80 €                     
B/A J6-4104 Mlinar (KOSI) 1.353,21 €          -  €                  -  €             1.353,21 €          518,16 €-             2.822,33 €      4.693,70 €           2.995,40 €            946,90 €          268,60 €                     
B/A J6-4329 Verginella (LUTHAR) 20.069,79 €        4.038,29 €         -  €             24.108,08 €        3.913,85 €-          7.429,31 €      35.451,24 €         22.624,08 €          7.151,88 €       2.028,72 €                  

Skupaj 230.475,34 €      28.517,33 €        2.010,11 €     261.002,78 €      33.258,40 €-         16.051,07 310.312,25 €       229.226,48 €        58.791,35 €     16.676,90 €                

A/A P6-0239 VIRK 76.408,44 €        4.540,98 €         711,72 €        81.661,14 €        8.187,78 €-          12.532,92 €-     77.316,00 €         59.083,50 €          14.203,50 €     4.029,00 €                  

A/A J6-4245 Hladnik (JUVAN) 16.052,23 €        2.241,05 €         -  €             18.293,28 €        2.206,89 €-          510,53 €-         19.989,64 €         14.813,04 €          4.032,68 €       1.143,92 €                  
Skupaj 92.460,67 €        6.782,03 €         711,72 €        99.954,42 €        10.394,67 €-         -13.043,45 97.305,64 €         73.896,54 €          18.236,18 €     5.172,92 €                  

A/A P6-0243 ROŠKER 53.801,64 €        5.762,61 €         335,59 €        59.899,84 €        7.160,31 €-          553,45 €         67.613,60 €         51.669,10 €          12.421,10 €     3.523,40 €                  

A/A P6-0252 ŽIŽEK 204.229,37 €      12.098,98 €        2.770,76 €     219.099,11 €      22.925,76 €-         25.540,07 €-     216.484,80 €       165.433,80 €        39.769,80 €     11.281,20 €                

A/A J6-2226 Milčinski 10.904,37 €        2.075,47 €         -  €             12.979,84 €        2.023,96 €-          3.329,24 €      18.333,04 €         11.699,68 €          3.698,48 €       1.049,12 €                  
A/A J7-4175 Dolar 28.399,04 €        -  €                  -  €             28.399,04 €        4.084,53 €-          4.513,83 €      36.997,40 €         27.416,40 €          7.463,80 €       2.117,20 €                  
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A/A J6-4201 Žižek 56.231,62 €        5.557,11 €         -  €             61.788,73 €        8.821,32 €-          9.293,29 €      79.903,34 €         59.211,24 €          16.119,58 €     4.572,52 €                  
B/A J5-4230 Dolenc (SALECL) 19.415,94 €        657,93 €            -  €             20.073,87 €        2.926,23 €-          3.505,50 €      26.505,60 €         19.641,60 €          5.347,20 €       1.516,80 €                  
B/A J6-4127 Kobe (ERJAVEC) 12.078,88 €        1.218,57 €         -  €             13.297,45 €        1.956,90 €-          2.471,27 €      17.725,62 €         13.135,32 €          3.575,94 €       1.014,36 €                  
B V5-1029 Dolar Bahovec (CENCIČ) 3.273,31 €          3.279,32 €         -  €             6.552,63 €          552,64 €-             2.805,27 €-      4.300,00 €           2.842,33 €            1.060,88 €       396,80 €                     

Skupaj 334.532,53 €      24.887,38 €        2.770,76 €     362.190,67 €      43.291,34 €-         -5.232,21 400.249,80 €       299.380,37 €        77.035,68 €     21.948,00 €                

B/A P6-0265 MILADINOVIČ ZALAZNIK (Grosman, Šlibar)44.089,86 €        7.183,95 €         198,67 €        51.472,48 €        6.062,20 €-          290,52 €-         57.244,16 €         43.744,96 €          10.516,16 €     2.983,04 €                  

C/B P5-0361 ŽUMER 45.845,02 €        12.065,10 €        -  €             57.910,12 €        9.366,35 €-          1.492,53 €      68.769,00 €         46.919,25 €          15.896,25 €     5.953,50 €                  

C/B J5-4155 Žumer 23.892,32 €        1.542,67 €         -  €             25.434,99 €        4.757,03 €-          3.120,48 €      33.312,50 €         21.810,36 €          8.368,10 €       3.134,04 €                  
Skupaj 69.737,34 €        13.607,77 €        -  €             83.345,11 €        14.123,38 €-         4.613,01 102.081,50 €       68.729,61 €          24.264,35 €     9.087,54 €                  

B/A P2-0214 J.MAVER (SOLINA) 8.090,19 €          49,47 €              -  €             8.139,66 €          1.091,72 €-          1.077,42 €      10.308,80 €         7.877,80 €            1.893,80 €       537,20 €                     

D/C P3-0338 REPOVŠ (PODNAR) 4.020,19 €          3.612,56 €         -  €             7.632,75 €          1.138,85 €-          2.211,30 €-      6.560,30 €           3.938,90 €            1.774,80 €       846,60 €                     

B/A P6-0282 K.MAHNIČ (ŽVANUT) 4.338,61 €          -  €                  -  €             4.338,61 €          706,38 €-             1.625,41 €      6.670,40 €           5.097,40 €            1.225,40 €       347,60 €                     

B/A P6-0004 BARBO (V.SNOJ) 1.791,65 €          1.149,42 €         -  €             2.941,07 €          272,97 €-             636,84 €-         2.577,20 €           1.969,45 €            473,45 €          134,30 €                     

B/A J6-3610 Stefanija 35.293,50 €        13.620,99 €        48.914,49 €        10.750,14 €-         4.611,45 €      64.276,08 €         47.630,88 €          12.966,96 €     3.678,24 €                  
B/A J6-4088 Stefanija 43.003,38 €        1.932,85 €         -  €             44.936,23 €        6.955,85 €-          11.113,94 €     63.006,02 €         46.689,72 €          12.710,74 €     3.605,56 €                  

Skupaj 80.088,53 €        16.703,26 €        -  €             96.791,79 €        17.978,96 €-         15.088,55 129.859,30 €       96.290,05 €          26.151,15 €     7.418,10 €                  

2.108.882,33 €   288.126,06 €      17.086,78 €   2.414.095,17 €   329.612,72 €-       99.175,02 2.847.091,24 €    2.077.357,09 €     577.359,17 €    177.089,87 €               

Plače 
Materialna 
sredstva 

Investicjska 
sredstva Sredstva 2012

Osebni dohodek in 
prispevki 

Materialna 
sredstva Investicijska sredstva

A/A J6-2255 Marinčič 15.955,41 €        1.609,40 €         760,69 €        18.325,50 €        2.023,96 €-          2.016,42 €-      18.333,04 €         13.585,44 €          3.698,48 €       1.049,12 €                  
B/A Z6-4163 Movrin 25.475,30 €        84,98 €              -  €             25.560,28 €        5.181,83 €-          20.153,52 €     46.937,00 €         34.782,00 €          9.469,00 €       2.686,00 €                  

41.430,71 €        1.694,38 €         760,69 €        43.885,78 €        7.205,79 €-          18.137,10 €     65.270,04 €         48.367,44 €          13.167,48 €     3.735,12 €                  

Pogodbena sredstva 2012

Cenovni 
razred

Poraba 1.1. do 31.12.2012

Raziskovalni programi in projekti
Saldo 

31.12.2012 Režija
Poraba skupaj   1-

12 2012



 




