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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 spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in  
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah 

 
 

1. člen 
 

V 17. členu Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
 
"Ne glede na določbe drugega poglavja tega pravilnika, se na seznam mentorjev uvrstijo tudi 
prejemniki nagrad v skladu z veljavnim podzakonskim predpisom, ki ureja nagrade za najboljše 
visokošolske učitelje. Če prejemnik nagrade ne izpolnjuje pogojev iz tretjega poglavja tega pravilnika, 
se prejemnik nagrade uvrsti na listo mentorjev v letu, ko bo izpolnil pogoje. Vsako leto je teh mentorjev 
lahko največ osem." 
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
 

2. člen 
 

Spremeni se drugi odstavek 36. člena tako, da se glasi: 
 
"Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 13. člena tega pravilnika, razen pogoja navedenega v peti alineji." 

 
3. člen 

 
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi: 
 

"40.a člen 
 

Rok za sporočanje imen izbranih mladih raziskovalcev, določen v 23. in 24. členu tega pravilnika, za 
leto 2006 določi agencija in o tem obvesti raziskovalne organizacije, ter ga objavi na spletni strani 
agencije. 
 
Če raziskovalne organizacije do roka, ki ga določi agencija, ne sporočijo imen kandidatov za mlade 
raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu." 
 

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