
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. 
člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
izobraževanje, znanost in šport, št. ________________ z dne ________ je Upravni odbor 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na __. seji dne _______ 
sprejel 

 

P R A V I L N I K  
 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih 

 
1. člen 

V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11 in 80/12) se v 1. 

točki prvega odstavka 3. člena  prva alineja spremeni tako, da se glasi:  

»-asistent z magisterijem znanosti (02),«. 

 

2. člen 

 

V 4. členu se v kategoriji nazivov »Mlajši raziskovalci« v drugi alineji za besedo 

»magisterijem« doda beseda »znanosti«. 

 

3. člen 

 

V 6. členu se: 

- prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- naslov 2. točke se spremeni tako, da se glasi: »Asistent z magisterijem znanosti«, 

- prva alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magisterij znanosti,«. 

 

4. člen 

 

V 11. členu se: 

- prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 3. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

 

 

 



5. člen 

 

V 15. členu se: 

- prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 3. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 4. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

- prva alineja 5. točke spremeni tako, da se glasi: 

»- magistrska izobrazba ali primerljiva raven izobrazbe po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004,«; 

 

6. člen 

 

V prvem odstavku 19. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »asistent z 

magisterijem znanosti«. 

 

7. člen 

 

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Asistent in asistent z magisterijem znanosti sta lahko še enkrat izvoljena v isti naziv.«. 

 

V tretjem odstavku se za besedo »omejena« vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo 

pa črta. 

 

8. člen 

 

Priloga »- Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov» nadomesti z novo prilogo »Šifrant 

in primerjalnik raziskovalnih nazivov«. 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

9. člen 

 

V znanstveni naziv »Asistent« in v strokovno-raziskovalni naziv »Asistent« je do izteka 

študijskega leta 2015/2016 lahko izvoljen tudi kandidat, ki je vpisan v študijskih program za 

pridobitev magisterija znanosti in izpolnjuje ostale s pravilnikom predpisane pogoje. 

 

   

 

 

     



10. člen 

 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za postopke izvolitev, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega pravilnika in organ prve stopnje še ni odločil o izvolitvi. 

 

 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 
Št. 007-1/2015 -  

Ljubljana, 8. april 2015                                                 

EVA  2015-1647-0001 

    

                                                                                              Prof. dr. Rado Bohinc 
                                                                                                        predsednik  
                                                                                              Upravnega odbora ARRS 
 


