
 

 

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 22/06-
ZRRD-UPB1), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za dejavnost Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo št. …….. z dne __.__.2006 je Upravni odbor Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na  …….seji  dne __.__.2006 sprejel  
 
 
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o 

izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti  
 

1. člen 
 
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05) se tretja alineja prvega odstavka 20. člena spremeni 
tako, da se glasi: 
"splošni pravni akt vlagatelja oziroma podpisana in ožigosana izjava vlagatelja (obrazec 
izjave je priloga pravilnika). Iz dokumenta mora biti razvidno, da je raziskovalna in razvojna 
dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno in stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti 
vlagatelja;" 
 
V osmi alineji prvega odstavka se za besedo "obdobje" doda besedilo "(okvirno do 1500 
znakov oziroma ena tipkana stran);". 
 
V deseti alineji prvega odstavka se besedilo "(do 1900 znakov)" nadomesti z besedilom 
"(okvirno do 800 znakov oziroma pol tipkane strani)". 
 
V enajsti alineji prvega odstavka se za besedama "razvojnega dela," doda besedilo "okvirno 
do 1500 znakov oziroma ena tipkana stran". 
 
Besedilo dvanajste alineje prvega odstavka se črta.  
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Zapisnik komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa iz pete alineje prejšnjega 
odstavka se lahko izjemoma nadomesti s sklepom direktorja, v kolikor vlagatelj v splošnem 
pravnem aktu iz četrte alineje prejšnjega odstavka, tozadevno opredeli ustrezen postopek. 
Podelitev raziskovalnih  nazivov s sklepom direktorja lahko traja do podelitve raziskovalnega 
naziva komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa in sicer največ za dobo enega 
leta." 
 
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.  
 

2. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
  
 
Številka: 011-01-5/05 
Ljubljana, dne ________ 
EVA: 2006-1647-0014 
 

Predsednik Upravnega odbora  
         prof. dr. Tadej Bajd 

 
Priloga: obrazec izjave vlagatelja 

 



 

 

Priloga 
 

 
IZJAVA  

da je raziskovalna in razvojna dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno in 
stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti vlagatelja  

 
 
 
 
V zvezi z vlogo za vpis v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti vlagatelj: 
 
 
Naziv:____________________________________________________________________ 

(polni naziv zavoda oz. organizacije, kot je navedeno v ustanovitvenem aktu) 
 
 
Naslov:____________________________________________________________________ 

(ulica in hišna številka sedeža zavoda oziroma organizacije) 
 
__________________________________________________________________________ 

(poštna številka in kraj sedeža zavoda oziroma organizacije) 
 
 
Odgovorna oseba – direktor(ica)/rektor(ica):______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, kot se navaja v uradnih dokumentih/pogodbah, ter položaj/funkcija, ki ga zaseda) 
 
 
 

izjavlja: 
 

1. da je raziskovalna in razvojna dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno, kar je 
razvidno iz priložene organizacijske sheme oziroma organigrama vlagatelja, 

 
2. da je raziskovalna in razvojna dejavnost vodena stroškovno ločeno od ostalih 

dejavnosti vlagatelja. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(žig in podpis direktorja(ice)/rektorja(ice) zavoda oz. organizacije) 

 
 
 
Priloga: 
- organizacijska shema oziroma organigram vlagatelja 
 


