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Na podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
186/21; v nadaljevanju besedila: ZZrID) in Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22; v nadaljevanju Uredba) je Upravni odbor Alma 
Mater Europaea – Evropski center, Maribor (AMEU – ECM) na svoji 74. seji dne 22.8.2022 sprejel 
naslednji 

 

Pravilnik o stabilnem financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti Alma 
Mater Europaea – Evropski center, Maribor AMEU – ECM 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 
(uvodna določba) 

 
(1) Pravilnik o stabilnem financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti Alma Mater Europaea – 
Evropski center, Maribor AMEU – ECM (v nadaljevanjU: AMEU – ECM) določa način upravljanja 
sredstev za stabilno financiranje  znanstveno raziskovalne dejavnosti AMEU – ECM.   

(2) Pravilnik vsebuje določila o: 

- strukturi stabilnega financiranja, ki obsega institucionalni steber financiranja (v nadaljevanju 
ISF), programski steber financiranja (v nadaljevanju PSF) in razvojni steber financiranja (v 
nadaljevanju RSF), 

- postopkih vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov,  
- kreiranju, ukinjanju in preoblikovanju raziskovalnih programov,  
- načinu spreminjanja sestave raziskovalnih programov,  
- določitvi vodje raziskovalnega programa, 
- zagotovitvi financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti ter izvajanju drugih 

strateških nalog raziskovalne organizacije, 
- finančnih elementih delovanja raziskovalnega programa,  
- izvedbi institucionalne samoevalvacije, 
- določitev mentorjev mladih raziskovalcev,  
- izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev, 
- spodbujanju starostne in spolne uravnoteženosti vodij raziskovalnih programov in nosilcev 

ključnih vodstvenih funkcij, 
- izvajanju drugih aktivnosti skladno s strategijo AMEU – ECM, 
- pristojnih organih in delovnih telesih ter njihovih pristojnostih in odgovornostih. 

II. OPREDELITEV POJMOV IN PRISTOJNOSTI  
 

2. člen 
(predmet stabilnega financiranja) 

 
Predmet stabilnega financiranja so:  

- sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti organizacije (v nadaljnjem 
besedilu: S-ZRD-O),  

- sredstva za institucionalni steber financiranja organizacije (v nadaljnjem besedilu: ISF-O),  
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- sredstva za programski steber financiranja organizacije (v nadaljnjem besedilu: PSF-O),  
- sredstva za razvojni steber financiranja organizacije (v nadaljnjem besedilu: RSF-O) in  
- sredstva za programe nacionalnih raziskav organizacije (v nadaljnjem besedilu: PNR-O).  

 
3. člen 

(pristojni organi in delovna telesa) 
 

(1) Upravni odbor AMEU - ECM na letni ravni sprejmeta načrt delitve sredstev med posameznimi 
programskimi področji skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.  

(2) Upravni odbor AMEU – ECM po sprejetju letne delitve sredstev stabilnega financiranja določi 
delovno skupino, ki bo spremljala črpanje sredstev skladno z Uredbo o financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije. Opis aktivnosti delovanja delovne 
skupine je podrobneje opredeljen v Sklepu o ustanovitvi delovne skupine za spremljanje porabe 
sredstev stabilnega financiranja.  

(3) Delovna skupina spremlja izvajanje stabilnega financiranja prek finančnih poročil po vsebinskih 
sklopih v okviru ISF-O in PSF-O. 

(4) Upravni odbor AMEU – ECM lahko imenuje Komisijo za izvajanje postopkov spremljanja,  
vrednotenja in nadzora raziskovalnih programov (v nadlajevanju: KRP).   

(5) Upravni odbor AMEU – ECM lahko imenuje Komisijo za mlade raziskovalce (v nadaljevanju: KMR).  

4. člen 

(Komisija za izvajanje postopkov spremljanja, vrednotenje in nadzora raziskovalnih programov) 

- Spremlja izvajanje raziskovalnih programov, 
- vodi postopke vrednotenja raziskovalnih programov, 
- pripravi predlog izvajanja in financiranja raziskovalnih programov, 
- predlaga nove raziskovale programe in 
- vodi ocenjevalni postopek predlaganih novih raziskovalnih programov, 
- predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, 
- predlaga ukinitev raziskovalnih programov,   
- pripravi mnenje v postopku menjave vodje raziskovalnega programa, 
- spremlja samoevalvacije in vrednotenje programskih skupin,  
- pripravlja predloge za odločanje na Upravnem odboru AMEU – ECM.  

5. člen 

(Komisija za mlade raziskovalce) 

Komisija za mlade raziskovalce je sestavljena in opravlja naloge v skladu s Pravilnikom o izboru in 
financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev. 
 
III. SREDSTVA ZA INSTITUCIONALNI STEBER FINANCIRANJA – ISF-O 
 

6. člen 
(izvajanje infrastrukturne dejavnosti) 

 
(1) Na AMEU - ECM se infrastrukturna dejavnost izvaja v okviru infrastrukturnega programa in nudi 
podporo izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na AMEU – ECM. 
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(2) Infrastrukturno dejavnost izvaja infrastrukturna skupina, ki jo vodi vodja infrastrukturnega 
programa AMEU – ECM. Obstoječi vodja infrastrukturne dejavnosti ohrani status vodje do izteka 
pogodbe z ARRS za posamezno pogodbeno obdobje. 

(3) Sprememba vodenja infrastrukturne dejavnosti se izvede s sklepom predsednika AMEU - ECM ob 
predhodnem mnenju delovne skupine za spremljanje porabe stabilnega financiranja. Predlog 
spremembe vodenja infrastrukturne dejavnosti lahko poda predsednik ali vodja raziskovalnega 
programa ali vodja infrastrukturne dejavnosti sam. Vse spremembe glede vodenja infrastrukturne 
dejavnosti se sprejme, uveljavi in sporoči ARRS, v roku 30 dni.  

7. člen 
(vrednotenje infrastrukturne dejavnosti)   

 
Evalvacije izvajanja infrastrukturne dejavnosti AMEU - ECM se izvajajo skladno z Zakonom o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. 

8. člen 
(financiranje neprekinjenosti dela med posameznimi projekti) 

 
Financiranje neprekinjenosti dela med posameznimi raziskovalnimi projekti se zagotavlja na način, da 
AMEU – ECM skupaj z Upravnim odborom AMEU – ECM prilagodi obseg raziskovalnega dela, glede na 
razpoložljiva sredstva, opredeljena v finančnem načrtu. S tem se zagotovi nemoteno raziskovalno delo 
na projektih in zagotavljanje pokrivanja fiksnih stroškov AMEU – ECM. 

 
IV. SREDSTVA ZA PROGRAMSKI STEBER FINANCIRANJA ORGANIZACIJE - PSF-O 
 

9. člen 
(spremljanje izvajanja raziskovalnih programov) 

 
(1) Postopki vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov se izvajajo na dveh nivojih: 

- vrednotenje programov s strani ARRS, opredeljeno z ocenami programov, ki jih za delovanje 
pridobijo raziskovalni programi s strani ARRS ob izvedbi evalvacije, ki se izvede najmanj vsakih 
6 let,  

- vrednotenje s strani AMEU - ECM v okviru samoevalvacije, ki se izvede najkasneje v petem letu 
pogodbenega obdobja. 

(2) Postopek vrednotenja s strani ARRS je zapisan v Splošnem aktu o stabilnem financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga je sprejme ARRS.  

 

10. člen 
(ustanovitev novega raziskovalnega programa) 

 
(1) Nov raziskovalni program se ustanovi s sklepom Upravnega odbora na predlog raziskovalca, ki 

izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega programa.  
 
(2) Obvezni elementi predloga za ustanovitev novega programa, skladni s pravili ARRS, so vizija razvoja 

in program dela novega vsebinskega področja z opisom znanstvene, tehnološke in inovacijske 
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odličnosti, opis dosedanjih dosežkov in dela ter njegova vsebinska diferenciacija od obstoječih 
programov, navedba obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov financiranja, obseg predlaganega 
financiranja, predstavitev predlagane vodje novega raziskovalnega programa, struktura 
programske skupine, zagotavljanje človeških virov in njihov razvoj ter vsebine. Vloga za nov 
raziskovalni program se odda najkasneje do 31. 5. tekočega leta. 

 
(3)  Nov raziskovalni program je v začetni fazi (fazi ustanovitve novega raziskovalnega programa) 

praviloma financiran iz stebra RSF-O, od koder se zagotovijo potrebna sredstva. Odločitev o 
ustanovitvi novega programa mora biti zaključena do 31. 10. tekočega leta, da se lahko začne 
financiranje z naslednjim finančnim letom.  

 

11. člen 
(ukinitev in preoblikovanje raziskovalnega programa) 

 

(1) Ukinjanje in preoblikovanje raziskovalnih programov, vključno s spremembami finančnih sredstev 
posamičnemu programu, vključno z mladimi raziskovalci, poteka s sklepom predsednika Upravnega 
odbora.  

(2) Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje, določene v 63. členu ZZrID in drugih aktih 
ARRS. 

(3) Obstoječi vodja raziskovalnega programa ohrani status vodje do izteka pogodbe z ARRS za 
posamezno pogodbeno obdobje. 

(4) Pogoji za sestavo programske skupine so določeni z ARRS Pravilnikom o stabilnem financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev sestave programske skupine se preveri 
vsake pol leta. 

12. člen 
(sestava raziskovalnih programov) 

 

Sestava raziskovalnih programov je oblikovana skladno z določbami Splošnega akta o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ARRS.  

Vodja raziskovalnega programa preverja in je odgovoren za ustrezno sestavo raziskovalnega programa. 

Sprememba sestave raziskovalnega programa je dovoljena le ob soglasju Upravnega odbora na predlog 
Senata.  

13. člen 
(določitev vodje raziskovalnega programa) 

 
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje določene v 63. členu Zakona o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in drugih aktih ARRS. 

Vodjo raziskovalnega programa imenuje Upravni odbor AMEU – ECM na predlog Senata AMEU – ECM. 
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14. člen 

(zamenjava vodje) 

Do menjave vodje lahko pride s sklepom Upravnega odbora pred iztekom 6-letnega ocenjevalnega 
obdobja raziskovalnega programa zaradi: 

- odstopa vodje raziskovalnega programa,  
- prenehanja delovnega razmerja vodje raziskovalnega programa,  
- ob upokojitvi vodje raziskovalnega programa, 
- negativne ocene vodenja raziskovalnega programa v okviru rednega vrednotenja 

programske skupine,  
- nesposobnosti vodenja projekta,  
- izreka nezaupnice s strani Upravnega odbora,  
- pomanjkljivo poročanje.  

 
15. člen 

(raziskovalni programi, ki se izvajajo na več RO) 
 

Raziskovalni programi, ki jih izvaja več raziskovalnih organizacij opredelijo način upravljanja in 
vrednotenja s pogodbo o sodelovanju. V pogodbi o sodelovanju se opredeli delitve sredstev in 
vsebinske naloge posameznega izvajalca. 

V. MLADI RAZISKOVALCI   

16. člen 
(določbe glede mladih raziskovalcev) 

 

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev sodi v programski steber stabilnega financiranja (PSF-
O). Komisija za mlade raziskovalce (KMR) v postopkih določitve mentorjev mladih raziskovalcev, 
programih usposabljanja, kriterijih, ocenjevanju in izboru kandidatov za mlade raziskovalce ter druga 
merila, ravna skladno s Pravilnikom o financiranju mladih raziskovalcev.  

 

VI. SREDSTVA ZA PROGRAME NACIONALNIH RAZISKAV ORGANIZACIJE -  PNR-O 

17. člen 
(program nacionalnih raziskav - PNR) 

 
Programi nacionalnih raziskav, ki jih Vlada RS določi kot tematike za programe nacionalnih raziskav in 
izvede v okviru javnega poziva oziroma javnega povabila ARRS prejemnikom stabilnega financiranja, so 
predmet spremljanja pristojnih organov AMEU - ECM. AMEU - ECMbo z notranjim in zunanjim 
povezovanjem in oblikovanjem interdisciplinarnih predlogov odgovoril na javni poziv oziroma povabilo 
ARRS ter oblikoval vsebinsko ustrezne predloge, ki jih bo posredoval skladno pravili javnega poziva. 
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VII. SREDSTVA ZA RAZVOJNI STEBER FINANCIRANJA ORGANIZACIJE – RSF-O 

 
18. člen 

(razvojni steber financiranja - RSF) 
 

(1) Razvojni steber financiranja je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in 
infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, 
internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju 
ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ob upoštevanju vizije, poslanstva in strateškega 
razvojnega programa AMEU - ECM. 

(2) Delitev sredstev razvojnega stebra financiranja bo potekala z vidika razvojnih prioritet, opredeljenih 
v Strategiji AMEU - ECM, in doseganja kazalnikov razvojnih ciljev opredeljenih v Akcijskem načrtu 
AMEU - ECM ter z delovanjem notranjega sistema razvojnih projektov. 

VIII. STARTEŠKE USMERITVE  

19. člen 
(strateške usmeritve) 

 
(1) Strateške usmeritve AMEU - ECM na znanstveno raziskovalnem področju so opredeljene v Strategiji 
AMEU - ECM 2022 – 2030. Glavne strateške usmeritve AMEU – ECM na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti so: 

- Trajnosten, kakovosten ter družbeno odgovoren razvoj znanstvenih ved in umetniških 
disciplin ter raziskovalnih področij AMEU-ECM s poudarkom na razvoju znanja in znanstvenih 
odkritij v funkciji uporabnikov znanja kot so gospodarstvo, javne organizacije, zdravstvo in 
kultura. 
- Prizadevanje za bodoče stabilno sistemsko financiranje raziskovalnega in umetniškega dela 
na AMEU-ECM ter vzpostavljanje primerljivih pogojev za kakovostno raziskovalno okolje, ki bo 
omogočalo uravnotežen razvoj na vseh področjih. 
- Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in 
umetniških skupin AMEU-ECM, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta. 
- Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih potencialov na ključnih raziskovalnih 
usmeritvenih področjih AMEU-ECM vključno s prostimi akademskimi potenciali, materialnimi 
in človeškimi viri, z znanstveniki in institucijami, združenimi v Evropski akademiji znanosti in 
umetnosti. 
- Vzpostavitev Inštituta za trajnostni in tehnološki razvoj v okviru Evropske akademije znanosti 
in umetnosti za učinkovito podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim dosežkom za 
namene trajnostnih rešitev razvoja krožnega gospodarstva ter prenosa znanja v okolje. 
- Sledenje principu kakovosti, relevance in racionalizacije raziskovalnega dela z vključevanjem 
vseh prostih potencialov in partnerstev AMEU-ECM v funkciji gospodarskega, tehnološkega in 
kulturnega razvoja družbe. 

(2) Kratkoročne usmeritve so opredeljene v letnem delovnem načrtu in akcijskem načrtu AMEU – ECM. 
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IX. INSTITUCIONALNA SAMOEVALVAVCIJA  
 

20. člen 
(institucionalna samoevalvacija) 

 
Institucionalna samoevalvacija je celovita evalvacija znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika 
stabilnega financiranja, razen za dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba v skladu z drugimi predpisi, 
in je namenjena izboljšanju njegove znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Poleg rezultatov evalvacije 
raziskovalnih programov, se v institucionalni samoevalvaciji znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
obravnavajo tudi širši strokovni, družbeni in gospodarski vpliv, stopnja internacionalizacije, uporaba in 
odprtost raziskovalne ter institucionalne infrastrukture, ukrepi za razvoj kadrov z upoštevanjem načela 
enakih možnosti, prenos znanja in odprto znanost ter druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja. 
 
Splošni akt o stabilnem financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti opredeljuje, da se 
institucionalna samoevalvacija izvede v petem letu šestletnega pogodbenega obdobja. Poročilo o 
institucionalni samoevalvaciji raziskovalnega programa AMEU – ECM objavi na svoji spletni strani. 
Poročilo se posreduje tudi na ARRS in MIZŠ. Opravljena institucionalna samoevalvacija je pogoj za 
pristop k pogajanjem z MIZŠ za pripravo in sklenitev nove šestletne pogodbe o stabilnem financiranju. 
 
Upravni odbor ali KRP lahko zahtevata od vodje raziskovalnega programa omenjeno samoevalvacijo 
kadarkoli, vodja raziskovalnega programa pa mora oddati poročilo oziroma samoevalvacijo v roku dveh 
mesecev od poziva, v vsakem primeru pa do konca decembra vsakega leta.  
 
X. SPODBUJANJE STAROSTNE IN SPOLNE URAVNOTEŽENOSTI 
 

21. člen 
(spodbujanje starostne in spolne uravnoteženosti) 

 
V skladu s sprejetim Načrtom enakosti spolov in drugimi strateškimi dokumenti, Upravni odbor pri 
potrjevanju predlogov vodij raziskovalnih programov ter nosilcev drugih ključnih vodstvenih funkcij 
(npr. predsedovanje komisijam ipd.) upošteva starostno in spolno uravnoteženost. 
 
AMEU - ECM spoštuje načela enakih možnosti v raziskovanju, kar pomeni preprečevanje vseh oblik 
diskriminacije ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, različne 
oblike oviranosti, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, 
premoženjsko stanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.  
 
AMEU - ECM spoštuje pravne akte navedene v sprejetem Načrtu enakosti spolov AMEU – ECM in se 
odziva na zaveze iz strateških dokumentov Republike Slovenije in Evropske unije, ki zahtevajo enake 
možnosti vseh posameznic in posameznikov, ne glede na njihove različne osebne okoliščine, in 
prepovedujejo diskriminacijo. 
 
AMEU - ECM skrbi za starostno uravnoteženost. S posebno skrbjo za vključevanje in razvoj mlajših 
strokovnih in znanstvenih kadrov skozi program izobraževanj in usposabljanj krepi trajnostno 
izmenjavo generacij. 
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XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

22. člen 
(predhodne določbe) 

 
(1) Ta Pravilnik se uporablja za delitev sredstev od sprejetja Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 

dejavnosti (ZZrID), ki je določil merila za stabilno financiranje.  
 

(2) Upravni odbor AMEU - ECM sprejme metodologijo za vrednotenje raziskovalnih programov najkasneje 
do 31. 12. 2023. Do sprejetja metodologije vrednotenja raziskovalnih programov in metodologije za 
razdelitev sredstev Upravni odbor odloča na podlagi 103. člen ZZrID.  
 

(3) Merila za delitev in porabo sredstev ISF-O sprejme Upravni odbor AMEU – ECM najkasneje do 31. 12. 
2022. 
 

(4) Vrednotenje raziskovalnih programov se prične izvajati po sprejetju metodologije. 
 

(5) Upravni odbor AMEU – ECM pripravi načrt spodbujanja razvoja znanstvenoraziskovalne in 
infrastrukturno dejavnosti.  
 

23. člen 
(končne določbe) 

 
V primeru, da ARRS po sprejemu in uveljavitvi tega Pravilnika izda podzakonski akt, ki drugače ureja 
financiranje in postopke stabilnega financiranja, se neposredno uporablja akt ARRS. Za vprašanja, ki jih 
akt ARRS ne ureja, se uporablja ta Pravilnik. 
 

24. člen 
(pristojnost za spreminjanje pravilnika) 

 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika Upravni odbor in se mora objaviti na spletni stran.  
 
Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Upravnem odboru.  
 

V Mariboru, 22.8.2022 
Predsednik Upravnega odbora AMEU – ECM 

Smiljan Perović 
  


