Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), ter po predhodno
danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št……………z dne…... je
Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na ….. seji
dne ……..sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah

1. člen
V Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in 5/07) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
"Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa,
zagotovljenih proračunskih sredstev ter usmeritev ministrstva, pristojnega za znanost, ki
določa število mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah, direktor agencije sprejme
metodologijo ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje.".

2. člen
V 5. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
" v njihovi organizaciji".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
" Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo
delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji, v kateri bo potekalo usposabljanje
mladega raziskovalca.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložen na javni poziv le en prijavni
obrazec, ne glede na to ali kandidata za mentorja prijavlja raziskovalna organizacija ali se
kandidat za mentorja prijavlja sam."
3. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Dokumentacije, priložene prijavnem obrazcu, agencija ne upošteva.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

4. člen
V 13. členu se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
"da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta,"
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
Dosedanja peta alinea, ki postane šesta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
"da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se
navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na
listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi
ter je v vrhu na raziskovalnem področju."
5. člen
Zadnji stavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ta pogoj mora kandidat za mentorja izpolnjevati na dan, ki je določen v vsakokratnem
javnem pozivu.".
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
"dosedanji mentorski uspehi kandidata za mentorja;"
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Metodologija ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje, s kvantitativnimi merili, je sestavni
del pozivne dokumentacije. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija
upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in evidencah agencije na dan
zaključka javnega poziva.".
7. člen
V tretjem odstavku 16. člena se za besedo "izpolni" doda besedna zveza "in podpiše".

8. člen
V 17. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
"Na listi mentorjev mora biti v posamezni znanstveni vedi najmanj 25% mentorjev mlajših
od 45 let."
9. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
"- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij
za pridobitev znanstvenega naziva;"
Za prvo alineo se dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
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"- ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
- ali ima zaključen znanstveni magisterij;"
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
Dosedanja druga alinea se črta.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna."
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

10. člen
V prvi alinei prvega odstavka 26. člena se črta besedna zveza "na dodiplomskem študiju".
V drugi alinei se za besedo "zaključen" doda beseda "znanstveni".
V tretji alinei se za besedo "študij" dodajo besede "za pridobitev znanstvenega naziva;"
11. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer do:
- največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program
(stari program),
- največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega
programa (novi program)."
V prvem stavku drugega odstavka se za besedo "znanosti" dodajo besede "v okviru
štiriletnega doktorskega študijskega programa", in za besedo "pridobitvijo" doda beseda
"znanstvenega".
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo "raziskovalcev" doda besedna zveza "(stari
program) oziroma v osmih letih (novi program)." V drugem stavku se za besedo "mesecev"
dodajo besede "(stari program) oziroma tri leta in šest mesecev (novi program),"
V četrtem odstavku se besedna zveza "v prvem odstavku" nadomesti z besedno zvezo "v
prvi alinei."
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alinei tega člena: za eno leto, če je
mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik 3. stopnje bolonjskega
študijskega programa in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik 3. stopnje bolonjskega
študijskega programa."
12. člen
V tretji alinei 29. člena se za besedo "zagovoru" doda beseda "znanstvenega".
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13. člen
Besedilo tretjega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Študijski program obsega:
- program podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva, ki mora biti
časovno opredeljen,
- naziv univerze in fakultete podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega
naziva."

14. člen
V 35. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
"Agencija vzpostavi mirovanje statusa mladega raziskovalca tudi v primeru, če je podlaga
za vzpostavitev mirovanja v drugem obvezujočem zakonu. Za čas upravičene odsotnosti
agencija začasno prekine financiranje in podaljša usposabljanje za čas mirovanja
pogodbenih obveznosti."
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"V primeru prekinitve oziroma spremembe zaposlitve mladega raziskovalca, agencija ustavi
izplačevanje sredstev. Nadaljevanje financiranja usposabljanja mladega raziskovalca je
vezano na pozitivno mnenje ustreznega telesa agencije."

15. člen
V prvem odstavku 36. člena se za besedo "mentorja" črta beseda "le", za besedo
"upokojitve" se črta beseda "ali" ter doda vejica.
V drugem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen določila
šeste alinee."
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"O zamenjavi mentorja iz drugih pisno utemeljenih razlogov odloča Upravni odbor agencije
na
predlog
Znanstvenega
sveta
agencije
in
ob
pozitivnem
mnenju
Znanstvenoraziskovalnega sveta vede."
16. člen
V 38. členu se na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
"V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, lahko rok za dokončanje pogodbenih
obveznosti podaljša Upravni odbor agencije, vendar največ za šest mesecev."

17. člen
V 39. členu se za besedo "plačo" črta besedna zveza "(brez prispevkov)".

18. člen
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V 40. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

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

Številka: 007-9/2007-1
Ljubljana, dne
EVA:
2007-1647-0003
prof.dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora
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