
 
 

  

 
Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, 105/10) in 19. člena Statuta Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne  22. 7. 2004 in nasl. je Upravni odbor 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. seji dne 20. 5. 2015, 
sprejel 
 
 

SPREMEMBE  
POSLOVNIKA O DELU UPRAVNEGA ODBORA  

JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

 
1. člen 

 
V Poslovniku o delu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo), št. 007-16/2009-8 z dne 23. 2. 2015 se v prvem 
stavku tretjega odstavka 10. člena  beseda »pisni« nadomesti z besedo »dopisni«. 
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Gradivo za dopisno sejo se pošlje vsem članom UO ARRS po elektronski pošti. Člani UO 
ARRS odločajo o posameznem vprašanju na dopisni seji na elektronski glasovnici, kjer je 
naveden predlagani sklep ter besedi »za« in »proti«. Obvezna sestavina glasovnice so poleg 
navedenega sklepa še datum in ura sklica seje, sklep, kjer se z besedilom »za« in »proti« 
odloča o pristanku k sklicu dopisne seje ter rubrika, v kateri lahko člani podajo morebitne 
pripombe. Član UO ARRS glasuje po elektronski pošti, pri čemer mora elektronsko sporočilo, 
ki pomeni njegovo glasovanje, poslati iz elektronskega naslova, ki ga je tajništvu agencije 
sporočil kot svoj elektronski naslov. Član UO ARRS glasuje tako, da pri vsakem sklepu 
označi glede na svojo opredelitev besedo »za« ali »proti«. Glasovnico najkasneje v roku 36 
ur od sklica seje (v rok se ne vštevajo dela prosti dnevi in prazniki) pošlje na določen 
elektronski naslov agencije. V izjemnih primerih, ki jih določi predsednik UO ARRS, je rok 
lahko krajši. Sklep je sprejet na dopisni seji, če je sprejet sklep o sklicu dopisne seje in 
podredno, če je za predlagani sklep glasovala večina članov.«. 
 

2. člen 
 

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na UO ARRS. Vroči se članom UO ARRS, 
članom ZS ARRS in ARRS. 
 
 
 
 
Številka: 007-16/2009-9        Predsednik UO ARRS 
Datum: 13. 8. 2015         red. prof. dr. Rado Bohinc 
 
 
 
 
 


