
Na podlagi točke 1.2.3 in PRILOGE 1 k Pravilom Filozofske fakultete z dne 15.1.2003 sta  
Odbor  ZIFF na seji dne 13.4. 2004 in Senat Filozofske fakultete na seji dne 12.5.2004 
sprejela  
 

P R A V I L N I K 
o delu Tiskovne komisije 

 
 

 
I.  SPLOŠNE  DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pravilnik o delu Tiskovne komisije ( v nadaljnjem besedilu : pravilnik) določa oblike 
založniške dejavnosti, ki jo delavci Filozofske fakultete ( v nadaljnjem besedilu:FF) izvajajo 
preko Znanstvenoraziskovalnega inštituta ( v nadaljnjem besedilu : ZIFF), pristojnosti 
Tiskovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija), prijavni postopek za financiranje in 
sofinanciranje objav znanstvenoraziskovalnih del  in merila za izbor prijav . 
 
 

 
                                                  II. OBLIKE  ZALOŽNIŠKE  DEJAVNOSTI 

 
2. člen 

 
Znanstvenoraziskovalni izsledki in znanstveno delo raziskovalcev FF se s finančno pomočjo 
ZIFF objavljajo na naslednji način: 
A/  V zbirki Razprave FF , v kateri izhajajo letne publikacije in v Novicah FF – posebna 
izdaja 
B/  S sofinanciranjem natisa izsledkov in znanstvenega dela raziskovalcev FF v znanstvenih 
in strokovnih revijah, v katerih objavljajo raziskovalci FF 
C/  S sofinanciranjem prevajanja in lektoriranja  rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela  
      raziskovalcev FF objavljenega v tujini   
D/  S sofinanciranjem natisa publikacij pri drugih založbah,s katerimi sodelujejo raziskovalci   
      FF 
 
 

III. TISKOVNA  KOMISIJA 
 

3.člen 
 
Tiskovna komisija ( v nadaljnjem besedilu:komisija) ima 5 članov, ki jo imenuje v skladu s 
Pravili FF odbor ZIFF. Mandat članov komisije traja 4 leta, mandat predsednika komisije pa 2 
leti. 
 
Predsednik  komisije je hkrati tudi glavni urednik/ca  Razprav FF.   
 
 
 

4. člen 
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Komisija sprejme letni finančni načrt za izvajanje založniške dejavnosti ZIFF v roku,ki je 
določen za pripravo letnih finančnih načrtov FF. 
 
V finančnem načrtu  komisija določi sredstva  za izvajanje založniške dejavnosti ZIFF za 
vsako izmed oblik iz 2.člena tega pravilnika po dogovorjenem delitvenem ključu ter sredstva 
za rezervni sklad.  
 
Komisija  v mesecu marcu objavi razpis, ki je odprt do 1.10 v tekočem letu za izvajanje 
založniške dejavnosti ZIFF v naslednjem koledarskem letu. 
 
Komisija najkasneje v roku dveh mesecev po opravljenem razpisu sprejme letni program  
izvajanja založniške dejavnosti ZIFF, ki ga predloži Upravnemu odboru FF. 
 
Komisija spremlja tudi stanje zalog   publikacij ZIFF, daje predloge za izboljšanje distribucije 
in prodaje publikacij  ZIFF, ter po treh letih po izidu posamezne publikacije lahko predlaga 
razprodajo zalog za posamezno publikacijo.  
 
 

 
IV. PRIJAVNI  POSTOPEK 

 
5.člen 

 
Komisija  posebej objavi razpis za objavo znanstveno raziskovalnih del v zbirki Razprave FF   
in posebej razpis za  sofinanciranje  založniške dejavnosti po točkah B,C in D iz čl. 2 tega 
pravilnika. 
 
V razpisu komisija navede obseg sredstev za vsako posamezno vrsto založniške dejavnosti po 
2.čl. tega pravilnika. 
 
Na razpisu lahko sodeluje vsak raziskovalec z zaključenim znanstvenoraziskovalnim delom.  
 
Pri razpisu za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v  zbirki Razprave FF  raziskovalci FF 
lahko sodelujejo ob zaključenem znanstvenoraziskovalnem  delu – rokopisu bodisi za celotno 
financiranje publikacije – objavo znanstvenoraziskovalnega dela z avtorskim honorarjem ali 
pa samo za natis izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela.  
 
Razpis je odprt za vse raziskovalce FF. 
 
Komisija rezultate razpisov objavi na spletnih straneh FF.  
 

 
 
 
 

V. MERILA  ZA  IZBOR  PRIJAV 
 

6.člen 
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Na razpisu lahko sodeluje raziskovalec FF, ki iz svojih sredstev v okviru režije ZIFF prispeva 
v sklad za tisk vsaj 5%  sredstev, ki jih prejme za raziskave ( v nadaljnjem besedilu: združena 
sredstva). 
 
Na razpisu lahko sodelujejo  
a) raziskovalci,ki so vsaj eno leto pred razpisom raziskovalna sredstva združevali na ZIFF  
b) raziskovalci po prekinitvi in izteku pogodb za raziskave toliko časa, kolikor so združevali  
    sredstva, vendar največ 5 let  
c) upokojeni raziskovalci praviloma 5 let od upokojitve 
d) izjemoma lahko sodelujejo na razpisu tudi drugi raziskovalci FF 
 
Tiskovna komisija lahko določi število izdanih publikacij glede na višino razpoložljivih 
sredstev (največ do 9 publikacij ).  
 
V primeru, da komisija ugotovi, da so prijave enakovredne , se  vrstni red določi tako, da 
imajo prednost   -    raziskovalci,ki so zaposleni na FF s polnim delovnim časom 

- raziskovalci, katerih raziskave še niso bile objavljene v Razpravah FF  
- raziskovalci, ki še niso prejeli honorarja za objavo raziskav v Razpravah 

FF 
 
V primeru, da razpisana sredstva ne zadostujejo za financiranje vseh prijav,ki so prispele na 
razpis,  komisija odloča po naslednjem vrstnem redu: 

- Razprave FF za kritje stroškov tiska in kritje avtorskih honorarjev 
- Sofinanciranje natisa izsledkov raziskovalcev FF v znanstvenih in 

strokovnih revijah, v katerih objavljajo raziskovalci FF 
- Sofinanciranje prevodov 
- Sofinanciranje natisa publikacij pri drugih založbah, s katerimi sodelujejo 

raziskovalci FF 
 
 

7.člen 
 
Ob prijavi na razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v publikaciji Razprave FF mora 
vsak raziskovalec predložiti : 

- izpolnjen obrazec za prijavo samostojne publikacije v zbirki Razprave FF 
( obrazec ZIFF-tisk A) 

- lektorirano besedilo v obliki zapisa, na disketi in CD-u z vsemi 
predvidenimi prilogami 

- dve strokovni recenziji  
 
Obseg objave je omejen na 20 avtorskih pol, izjemoma je obseg objave lahko daljši, večji 
obseg gre na račun avtorskega honorarja avtorja znanstvenoraziskovalnega dela. 
 
Druge obveznosti med avtorjem znanstvenoraziskovalnega dela in FF se določijo v založniški 
pogodbi.   
 
Za objavo znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem sodeluje več raziskovalcev, se sklene 
založniška pogodba z urednikom publikacije. Honorar se določi po honorarni listi, ki jo 
pripravi tiskovna komisija.   
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Urednik publikacij je strokovni(a) tajnik (ca) ZIFF, ki je hkrati tudi urednik (ca) zbirke 
Razprave FF in odgovoren (a) za realizacijo (v skladu s finančno konstrukcijo) založniške 
dejavnosti.  
 
Pripravo za tisk ( prelom in priprava gradiva za tiskarno) opravlja za to delo izbrani ponudnik. 
 
                      

8.člen 
 
Ob prijavi na razpis za sofinanciranje po 2.čl. točki B,C in D  tega pravilnika mora vsak 
raziskovalec predložiti: 

- za prijavo sofinanciranja natisa znanstvenoraziskovalnih izsledkov in 
znanstvenega dela v znanstvenih in strokovnih revijah izpolnjen obrazec  
ZIFF – tisk B 

- za prijavo sofinanciranja prevodov za objavo v tujini izpolnjen obrazec 
ZIFF – tisk C 

- za prijavo sofinanciranja natisa publikacij  drugih založb izpolnjen 
obrazec ZIFF –tisk D 

 
Osnova za sofinanciranja je cena avtorske pole,  ki jo za vsako leto posebej predlaga komisija. 
 
Znanstvene in strokovne revije, v katerih objavljajo raziskovalci FF, se sofinancirajo v 
določenem deležu na avtorsko polo, ki ga za tekoče leto določi komisija. 
 
Prevodi se sofinancirajo glede na cene strani prevoda po ceniku Društva prevajalcev 
znanstvenih in strokovnih delavcev , po dogovoru s prevajalcem pa je cena lahko tudi nižja.  
 
Znanstvene publikacije,ki izhajajo pri drugih založnikih se sofinancirajo na podlagi pogodbe 
o sofinanciranju, soizdajateljstvu,  sozaložništvu ali donaciji, ki jo z založbo sklene FF ali na 
osnovi predračuna za tisk, največ do višine stroškov tiskanja. 
 
 
 

VI. ZALOŽNIŠKA  POGODBA 
 

9.člen 
 

                   
Za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v zbirki  Razprave FF skleneta avtor in FF 
založniška pogodbo v skladu z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Pogodba  
mora poleg določb, ki zadevajo obveznosti med založnikom in avtorjem, vsebovati tudi 
določilo o roku za izdajo publikacije.   
 
Založniška pogodba mora vsebovati tudi določbe o ponatisu (prvem in naslednjih) in 
morebitni dopolnjeni izdaji.  

 
 
 

                       VII. KONČNE  DOLOČBE 
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10.člen 

 
 
Ta pravilnik velja od dne, ko ga sprejme odbor ZIFF. 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik. 
 
 
 
Priloga pravilnika: 

• Obrazci ZIFF-tisk, 1,2,3,4, 
• Založniška pogodba 
• Pogodba za sozaložništvo/soizdajateljstvo. 

 


