Na podlagi 1. alineje drugega odstavka 92. člena Pravil Filozofske fakultete in Pravilnika o
premostitvenih skladih članic za raziskovalce, sprejetega na Upravnem odboru Univerze v Ljubljani
dne 16. 7. 2020, je Senat FF na svoji seji dne 29. 9. 2021 sprejel naslednji

PRAVILNIK O PREMOSTITVENEM SKLADU ZA RAZISKOVALCE
FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa ustanovitev premostitvenega sklada (v nadaljevanju sklad) za raziskovalce na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, določa namen porabe sredstev, pogoje porabe sredstev,
način dodelitve sredstev in vire, iz katerih se sklad polni.
2. člen
Namen ustanovitve premostitvenega sklada je obstoj tveganja začasno nezagotovljenih virov
financiranja plač raziskovalcev, zaposlenih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki jih
začasno ni mogoče vključiti v potekajoče raziskovalne programe in raziskovalne projekte. Sredstva
sklada se lahko namenijo za odpravnine raziskovalcev, in sicer ne glede na to, ali so bili na članici
zaposleni za določen ali nedoločen čas in začasno financiranje stroškov dela raziskovalcev, če so
izpolnjeni tudi drugi pogoji iz tega Pravilnika.
3. člen
V pravilniku uporabljeni moški slovnični spol se nanaša na kateri koli spol.

II. ZAČASNO FINANCIRANJE STROŠKOV DELA V ODPOVEDNEM ROKU IN
ODPRAVNINE
4. člen
Stroški dela v odpovednem roku iz poslovnih razlogov in odpravnine se lahko financirajo iz sklada
samo v primeru, če pravila projekta ne omogočajo teh izplačil kot upravičen strošek ali ni predviden
kak drug vir financiranja zanje.

Stran | 1
Pravilnik o premostitvenem skladu za raziskovalce Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

III. ZAČASNO FINANCIRANJE STROŠKOV DELA RAZISKOVALCEV
5. člen
(1) Stroški dela se lahko financirajo iz sklada samo v primeru, če ne obstaja možnost, da bi se stroški
dela krili iz drugega vira.
(2) Stroški dela raziskovalcev se lahko financirajo v celoti ali deloma, upoštevaje delež financiranja
iz tekočih projektov, na katerih raziskovalec dela.
(3) Začasno financiranje iz sklada je možno, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
- raziskovalec je zaposlen za nedoločen čas,
- raziskovalec je že pred začetkom financiranja iz sklada prijavil projekt ali več teh, vendar
projekt še ni odobren in/ali začetek dela in/ali financiranja še ni nastopil v primeru že
odobrenega projekta,
- če je v skladu dovolj sredstev.
- financiranje poteka do začetka projekta iz druge alineje in ne dlje kot 3 mesece (v ta čas se
všteje tudi odpovedni rok iz poslovnih razlogov do največ 60 dni 1).
IV. NAČIN ODOBRITVE FINANCIRANJA, VIRI IN EVIDENCE
6. člen
(1) Kadar so izpolnjeni pogoji iz 4. ali 5. člena tega Pravilnika, lahko vodja organizacijske enote
(predstojnik oddelka in/ali vodja programa ), kjer je raziskovalec umeščen, ob pripravi kadrovskega
in finančnega načrta predlaga pristojni osebi, da se stroški dela financirajo iz premostitvenega
sklada.
(2) Ob upoštevanju, da financiranje iz sklada ni pravica raziskovalca ter v skladu s sprejetim
kadrovskim in finančnim načrtom, o financiranju iz sklada dokončno odloči dekan za vsak primer
posebej.
7. člen
Vir za določanje sredstev so režijska sredstva po ključih K029 in K030. Sredstva sklada se oblikujejo
v okviru trajanja poslovnega leta, in sicer v višini 2 % režije EU in mednarodnih projektov ter
domačih in mednarodnih tržnih projektov in pogodb.
8. člen
(1) Sklad upravlja ZIFF in vodi evidenco o:
- virih sredstev iz katerih se sklad polni (Evidenca 1),
- zaposlenih, katerih stroški dela so financirani iz sklada (Evidenca 2).
1

Tretji odstavek 94. člena ZDR-1.
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(2) Evidenca 1 vsebuje naslednje podatke:
− viri sredstev, iz katerih se sklad polni.
(3) Evidenca 2 vsebuje naslednje podatke:
− ime in priimek raziskovalca,
− delovno mesto, ki ga zaseda,
− dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. oz. 5. člena tega Pravilnika (pogodba o zaposlitvi,
osnovni podatki o pridobljenih projektih in predvidenem datumu začetka črpanja sredstev
iz projekta),
− obdobje financiranja iz sklada,
− celoten znesek financiranja in delež stroškov dela, ki se financira iz sklada.
(4) Podatki iz Evidence 1 se vodijo eno leto, podatki iz evidence 2 se vodijo trajno.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen

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

V Ljubljani, 29. septembra 2021
Senat Filozofske fakultete
prof. dr. Roman Kuhar
dekan
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