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Svet Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju: IPP-PF ali inštitut) je na 
podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v 
nadaljevanju: ZZrID), 31. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22; v nadaljevanju: Splošni akt), Uredbe o financiranju znanstveno-
raziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22; v nadaljevanju: 
Uredba) in 17. člena Statuta Inštituta na korespondenčni seji dne 24. 8. 2022 sprejel: 

 

PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU  
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IPP-PF 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet) 

(1) S tem pravilnikom se določa način upravljanja sredstev za stabilno financiranje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, ob upoštevanju določil ZZrID, normativov in standardov, ki jih sprejme Vlada RS, in 
splošnih aktov, ki jih sprejme Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: ARRS). 

(2) Pravilnik vsebuje določila o: 

– opredelitvi stabilnega financiranja; 
– financiranju in finančnih elementih raziskovalnih programov; 
– postopkih vrednotenja in spreminjanja obstoječih raziskovalnih programov ter oblikovanja no-

vih raziskovalnih programov; 
– sestavi programskih skupin in načinu njihovega spreminjanja; 
– upravljanju in vrednotenju infrastrukturnega programa; 
– razvojnem stebru financiranja; 
– programih nacionalnih raziskav; 
– financiranju neprekinjenosti dela med posameznimi projekti; 
– izvajanju strateških nalog inštituta; 
– izvedbi institucionalne samoevalvacije; 
– mladih raziskovalcih in 
– spodbujanju starostne in spolne uravnoteženosti. 

(3) Oznake subjektov v moški slovnični obliki v tem pravilniku veljajo enakovredno za oba spola. 
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II. OPREDELITEV STABILNEGA FINANCIRANJA 

2. člen 
(vsebina stabilnega financiranja in upravljanje s sredstvi) 

(1) V okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: S-ZRD-O) se za-
gotavlja sredstva za: 

 institucionalni steber financiranja prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: ISF-O), ki 
je namenjen financiranju infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti; 

 programski steber financiranja prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: PSF-O), ki je 
namenjen financiranju raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev; 

 razvojni steber financiranja prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: RSF-O), ki je na-
menjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti ter 

 programe nacionalnih raziskav prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: PNR-O), ki so 
namenjene financiranju raziskovanja tematik značilnih za Republiko Slovenijo. 

(2) IPP-PF pripravi načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja S-ZRD-O skladno z določbami 
Uredbe (4. člen). 

(3) IPP-PF v letnem finančnem poročilu poroča o porabi sredstev stabilnega financiranja skladno z določ-
bami Uredbe (12. člen). 

 

3. člen 
(komisija) 

(1)  Direktor imenuje komisijo, v kateri so enakomerno zastopani predstavniki iz vseh raziskovalnih cen-
trov inštituta. 

(2)  Naloge komisije so priprava izhodišč za: 

 razporeditev S-ZRD-O; 
 vrednotenje raziskovalnih in infrastrukturnih programov; 
 institucionalno samoevalvacijo in 
 dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom. 

 

4. člen 
(razmerje med PSF-O in ISF-O) 

(1) Izhodiščno stanje razmerja med PSF-O in ISF-O je enako razmerju med njima na dan 1. 1. 2022 po 
popravi nesorazmerij. Razmerje PSF-O in ISF-O se določi vsako leto sproti ob pripravi Načrta razpore-
ditve S-ZRD-O. Vsako leto se minimalno 50 % dodatnih sredstev nameni PSF-O. 

(2) Do 30. 11. predhodnega leta se pripravi načrt porabe ISF-O in PSF-O na nivoju vsebinskih podsklopov 
ter se glede na predvideno porabo ISF-O prilagodi razmerje med stebroma. 

(3) V primeru začasne letne prerazporeditve iz ISF-O v PSF-O se razmerje med njima v prihodnjem letu 
vrne na raven iz predhodnega leta oz. najmanj na izhodiščno stanje z dne 1. 1. 2022. 
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5. člen 
(razmerja med vsebinskimi sklopi) 

(1) Razmerja znotraj vsebinskih sklopov se v letu 2022 ohranijo na nivoju izhodiščnih z dne 1. 1. 2022. 

(2) Razmerja med sklopi za naslednje leto se določijo skladno z Metodologijo o izvedbi samoevalvacije. 

 

6. člen 
(načrt razporeditve S-ZRD-O) 

(1) Direktor pripravi Načrt razporeditve S-ZRD-O in ga posreduje v mnenje znanstvenemu svetu ter v 
sprejetje svetu inštituta. 

(2) Načrt razporeditve sredstev S-ZRD-O vsebuje razdelitev financiranja v okviru: 

 ISF-O se po ekonomskih namenih ločeno prikažejo sredstva za infrastrukturno dejavnost ter 
sredstva za upravljavsko in podporno dejavnost; 

 PSF-O po ekonomskih namenih ločeno prikažejo sredstva raziskovalne programe skupaj ter za 
mlade raziskovalce skupaj. 

 

7. člen 
(prejem in poraba S-ZRD-O) 

(1) Sredstva za stabilno financiranje IPP-PF prejema na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem financira-
nju znanstveno raziskovalne dejavnosti, sklenjene z ARRS, skladno z določili ZZrID in Uredbe. Financi-
ranje se za vsako posamezno leto ureja z aneksom k pogodbi. 

(2) IPP-PF s sredstvi v okviru stabilnega financiranja pokriva stroške oziroma odhodke, skladno z določili 
Uredbe. Inštitut o porabi sredstev poroča ARRS v letnem finančnem poročilu. 

 

III. PSF-O: FINANCIRANJE IN FINANČNI ELEMENTI RAZISKOVALNIH PROGRAMOV 

8. člen 
(finančni elementi delovanja raziskovalnega programa) 

Finančne elemente delovanja raziskovalnega projekta sestavljajo: 

 stroški dela, 
 stroški materiala in storitev ter 
 amortizacija osnovnih sredstev ob upoštevanju obsega, ki je potreben za izvajanje raziskoval-

nega dela. 

 



4 
 

9. člen 
(vsebina financiranja raziskovalnih programov) 

(1) Sredstva za financiranje raziskovalnih programov se zagotavljajo za pokrivanje stroškov dela, stroškov 
materiala in storitev ter amortizacijo raziskovalne opreme neposredno potrebnih za izvedbo razisko-
valnih programov. 

(2) Sredstva za pokrivanje stroškov dela se zagotavljajo za zaposlene raziskovalce ter strokovne in teh-
nične sodelavce, ki so vključeni v izvajanje raziskovalnih programov glede na obseg opravljenega dela 
na raziskovalnem programu. 

(3) Sredstva za pokrivanje stroškov materiala in storitev za izvedbo raziskovalnega programa ali disemi-
nacijo rezultatov, se zagotavljajo za: 

– neposredne stroške materiala v zvezi z raziskovalnim delom in 
– neposredne stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom. 

(4) Pogoj za pripoznanje stroškov materiala in storitev je, da jih je na podlagi knjigovodske listine nepo-
sredno ali s pomočjo verodostojno postavljenih ključev za delitev stroškov mogoče pripisati posame-
znemu raziskovalnemu programu in da ti stroški niso pokriti iz drugih virov. 

(5) V okviru financiranja raziskovalnih programov se zagotavljajo sredstva za amortizacijo raziskovalne 
opreme, ob upoštevanju obsega, ki je neposredno potreben za izvajanje raziskovalnega programa. 

 

IV. PSF-O: VREDNOTENJE IN SPREMINJANJE RAZISKOVALNIH PROGRAMOV 

10. člen 
(postopki vrednotenja obstoječih raziskovalnih programov) 

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

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

– vrednotenje s strani IPP-PF v okviru samoevalvacije, opredeljeno s strateško usmeritvijo inštituta 
in internimi postopki vrednotenja. 

(2) Podrobne postopke vrednotenja s strani ARRS določa splošni akt ARRS, podrobne postopke vredno-
tenja s strani inštituta pa Metodologija o izvedbi samoevalvacije IPP-PF. 

 

11. člen 
(postopki ukinjanja in preoblikovanja raziskovalnih programov) 

(1) Ukinjanje in preoblikovanje raziskovalnih programov, vključno z dodeljevanjem višine finančnih sred-
stev posamičnemu programu skupaj z mladimi raziskovalci, poteka s sklepom direktorja ob predho-
dnem mnenju znanstvenega sveta na predlog direktorja, vodje programa ali najmanj polovice aktiv-
nih raziskovalcev programa, skladno z rezultati obeh vrednotenj iz prejšnjega člena. V primeru delje-
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nih programskih skupin odločanje poteka ločeno za vsako raziskovalno organizacijo, pri čemer ukini-
tev programske skupine na posamični raziskovalni organizaciji ne vpliva na obstoj raziskovalne sku-
pine na drugi raziskovalni organizaciji. 

(2) Upošteva se rezultate zadnjih izvedenih vrednotenj, pri čemer je lahko rezultat razporejanja finančnih 
sredstev povečanje, zmanjšanje ali ohranitev sredstev posamičnega raziskovalnega programa skupaj 
z mladimi raziskovalci. 

 

12. člen 
(postopki kreiranja raziskovalnih programov) 

(1) Nov raziskovalni program se vzpostavi s sklepom direktorja ob predhodnem mnenju znanstvenega 
sveta na predlog raziskovalca, ki je izvoljen vsaj v naziv višjega znanstvenega sodelavca. Obvezni ele-
menti predloga za vzpostavitev novega programa so vizija razvoja in program dela novega vsebin-
skega področja z opisom znanstvene, tehnološke in inovacijske 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 nji-
hov razvoj ter vsebine, opredeljene z metodologijo vrednotenja. 

(2) Nov raziskovalni program je financiran iz stebra PSF. 

 

13. člen 
(upravljanje raziskovalnih programov in vodenje evidenc) 

(1) Če inštitut v okviru stabilnega financiranja ustanovi nov raziskovalni program ali preoblikuje obsto-
ječe raziskovalne programe, o ustanovitvi novega raziskovalnega programa ali preoblikovanju obsto-
ječih raziskovalnih programov obvesti ARRS najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe. Obvestilo 
mora vsebovati osnovne podatke o raziskovalnem programu (naslov, vodja, raziskovalno področje, 
sestava programske skupine in obseg financiranja v evrih in FTE). Ustanovitev novega raziskovalnega 
programa oziroma preoblikovanje obstoječih raziskovalnih programov velja od 1. 1. tekočega leta 
dalje. 

(2) Način upravljanja programov, ki potekajo na več raziskovalnih organizacijah se opredeli v konzorcijski 
pogodbi med partnerskimi raziskovalnimi organizacijami. Sestavni deli takšne pogodbe so finančna 
razdelitev sredstev med partnerji, vsebinska razdelitev dela skladno z zadnjo evalvirano programsko 
dokumentacijo in navedba sodelujočih raziskovalcev. 

14. člen 
(način spreminjanja raziskovalnih programov in določitve vodje raziskovalnega programa) 

(1) Raziskovalni programi v letu 2022 ohranijo vodje iz tekočih programov. 

(2) Kriterije za vodjo raziskovalnega programa se določi skladno z določili ZZrID in internimi pravili inšti-
tuta za določanje vodje programa. Razlogi za zamenjavo vodje raziskovalnega programa se nanašajo 
na: 
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– Uspešnost programa ob pretekli evalvaciji glede na tematsko sorodne programe v Republiki 
Sloveniji; 

– Uspešnost programa ob pretekli samoevalvaciji glede na ostale programe inštituta; 
– Strateško usmeritev inštituta glede na preteklo samoevalvacijo; 
– Druge relevantne kriterije. 

(3) Sprememba vodenja programa se izvede s sklepom direktorja ob predhodnem mnenju znanstvenega 
sveta. Predlog spremembe vodenja programa lahko poda direktor ali vodja programa ali najmanj po-
lovica aktivnih raziskovalcev programa. 

 

V. PSF-O: SESTAVA PROGRAMSKIH SKUPIN 

15. člen 

(sestava programske skupine) 

(1) O sestavi programske skupine odloča vodja programske skupine v dogovoru z raziskovalci, ki se vklju-
čujejo v programsko skupino.  

(2) Pogoji za sestavo programske skupine so določeni z akti ARRS. 

 

VI. ISF-O: UPRAVLJANJE IN VREDNOTENJE INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA 

16. člen 
(upravljanje infrastrukturnega programa) 

(1) Infrastrukturni program izvaja infrastrukturna skupina, ki jo sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci 
ter raziskovalci. Vodi jo vodja, ki je zaposlen na IPP-PF. 

(2) Sprememba vodenja infrastrukturnega programa se izvede s sklepom direktorja ob predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta. Predlog spremembe vodenja programa lahko poda direktor ali vodja 
infrastrukturnega programa ali najmanj polovica aktivnih sodelavcev infrastrukturnega programa. 
IPP-PF o spremembah pri vodenju obvesti ARRS najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe. 

 

17. člen 
(postopki vrednotenja infrastrukturnega programa) 

(1) Postopki vrednotenja infrastrukturnega programa se izvajajo na dveh ravneh: 

– vrednotenje infrastrukturnega programa s strani ARRS, opredeljeno z oceno, ki jih za de-
lovanje pridobi infrastrukturni program s strani ARRS ob izvedbi vrednotenja, ki se izvede 
najmanj vsakih 6 let; 

– vrednotenje s strani IPP-PF v okviru samoevalvacije, opredeljeno s strateško usmeritvijo 
inštituta ter internimi postopki vrednotenja. 
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(2) Podrobne postopke vrednotenja s strani ARRS določa splošni akt ARRS, podrobne postopke 
vrednotenja s strani IPP-PF pa Metodologija o izvedbi samoevalvacije IPP-PF. 

 

VII. RSF-O: RAZVOJNI STEBER FINANCIRANJA 

18. člen 
(namen in delitev razvojnega stebra financiranja) 

(1) Razvojni steber financiranja je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastruk-
turne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, od-
prtosti 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 strate-
ških dokumentih države in EU, ob upoštevanju poslanstva in strategije posameznega prejemnika sta-
bilnega financiranja. 

(2) Delitev sredstev razvojnega stebra financiranja bo potekala z vidika razvojnih prioritet, opredeljenih 
v strateškem razvojnem programu, doseganja kazalnikov razvojnih ciljev in z vzpostavitvijo notra-
njega sistema razvojnih projektov. 

 

VIII. PNR-O: PROGRAMI NACIONALNIH RAZISKAV 

19. člen 
(namen programa nacionalnih raziskav) 

Programi nacionalnih raziskav se nanašajo na raziskovanje tematik, značilnih za Republiko Slovenijo. IPP-
PF bo z notranjim povezovanjem in oblikovanjem večdisciplinarnih predlogov odgovoril na razpis in obli-
koval vsebinsko ustrezne predloge. 

 

IX. FINANCIRANJE NEPREKINJENOSTI DELA MED POSAMEZNIMI PROJEKTI 

20. člen 
(način zagotovitve financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti) 

(1) Financiranje neprekinjenosti dela med posameznimi projekti se zagotavlja na način, da vsak center 
inštituta prilagodi obseg raziskovalnega dela razpoložljivim sredstvom predvidenim v finančnem na-
črtu. Glavni cilj je zagotavljanje nemotenega raziskovalnega dela in pokrivanje celotnih fiksnih stro-
škov inštituta oziroma centra ter ustrezna prilagoditev obsega variabilnih stroškov materiala in stori-
tev. 

(2) Vir za financiranje zagotovitve neprekinjenega dela so sredstva S-ZRD-O ter projekti. 
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(3) Delno se lahko, za čas koledarskega leta, neprekinjenost dela zaradi izpada projektnih sredstev inšti-
tuta financira iz letne varnostne rezerve, ki jo po potrebi, skladno z metodologijo iz dodatnih sredstev 
S-ZRD-O oblikuje direktor. 

(4) Sredstva za zagotavljanje zaposlitve raziskovalcem v času odsotnosti iz naslova zavarovanja za star-
ševsko varstvo ali drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavaro-
vanju in v skladu z ZZrID se, če jih ni mogoče zagotoviti iz prvotnega vira, lahko zagotavlja iz sredstev 
S-ZRD-O  ali iz drugih projektov. 

 

X. IZVAJANJE STRATEŠKIH NALOG 

21. člen 
(izvajanje drugih strateških nalog inštituta) 

(1) Strateške usmeritve inštituta, njihovi cilji in ukrepi za uresničevanje so natančneje opredeljeni v Stra-
teškem razvojnem planu IPP-PF. 

(2) Med strateške naloge inštituta sodijo: 

– institucionalna samoevalvacija znanstvenoraziskovalne dejavnosti; 
– omogočitev evalvacije raziskovalnih programov s strani ARRS; 
– usmerjanje raziskovalnega dela v nova obetajoča ali interdisciplinarna področja. 

(3) Med strateške naloge v okviru samoevalvacije inštituta sodijo ukrepi za doseganje: 

– širšega strokovnega, družbenega in gospodarskega vpliva; 
– dviga stopnje internacionalizacije; 
– uporabe in odprtosti raziskovalne ter institucionalne infrastrukture; 
– razvoja kadrov z upoštevanjem načela enakih možnosti; 
– prenosa znanja in 
– odprte znanosti. 

(4) Med strateške naloge v okviru omogočitve evalvacije raziskovalnih programov s strani ARRS sodi pri-
prava postopkov za izvedbo evalvacije, ki morajo omogočiti pridobitev primerljivih podatkov glede 
na leto, v katerem je bila ocena izvedena. 

 

XI. INSTITUCIONALNA SAMOEVALVACIJA 

22. člen 
(institucionalna samoevalvacija) 

(1) Institucionalna samoevalvacija je celovita evalvacija znanstvenoraziskovalne dejavnosti in je name-
njena izboljšanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti IPP-PF. Poleg rezultatov evalvacije raziskovalnih 
programov, ki ga izvede ARRS, 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 
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načela enakih možnosti, prenos znanja in odprta znanost ter druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja. 

(2) Znanstveni svet sprejme poročilo o institucionalni samoevalvaciji, ki se izvede v petem letu veljavno-
sti pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z ARRS. Povzetek 
poročila o institucionalni samoevalvaciji se objavi na spletni strani IPP-PF in ARRS v roku enega me-
seca po njegovem sprejetju. Celotno poročilo se predloži ministrstvu, pristojnemu za znanost, ter 
ARRS najkasneje v roku enega meseca po njegovem sprejetju. 

(3) Opravljena institucionalna samoevalvacija je pogoj za pristop k pogajanjem za sklenitev nove po-
godbe o stabilnem financiranju za novo pogodbeno obdobje. 

 

XII. MLADI RAZISKOVALCI 

23. člen 
(namen usposabljanja) 

Usposabljanje mladih raziskovalcev na inštitutu se financira z namenom, da se: 

– obnovi raziskovalni kader inštituta; 
– poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje raziskovalnih programov ter temelj-

nih in aplikativnih projektov; 
– poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sek-

torja. 

 

24. člen 
(ureditev postopkov) 

S pravilnikom, ki ga na predlog direktorja sprejme Svet IPP-PF, se določi postopke in pravila za: 
– določitev števila mentorskih mest na programsko skupino, 
– določitev mentorjev mladim raziskovalcem, 
– kriterije, način ocenjevanja in izbora kandidatov za mlade raziskovalce na inštitutu, 
– usposabljanje mladega raziskovalca in 
– financiranje usposabljanja mladega raziskovalca. 

 

XIII. SPODBUJANJE STAROSTNE IN SPOLNE URAVNOTEŽENOSTI 

25. člen 
(spodbujanje starostne in spolne uravnoteženosti) 

(1) IPP-PF je zavezan spoštovanju načel enakih možnosti v raziskovanju, to je pravičnemu vedenju in 
ravnanju v odnosih z vsemi, ki so v različnih vlogah udeleženi v raziskovalnem procesu. To pomeni 
odpravljanje vseh oblik diskriminacije ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero 
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ali prepričanje, različne oblike oviranosti, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni iz-
raz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino. 

(2) IPP-PF spoštuje in se odziva na zaveze iz političnih in pravnih dokumentov Republike Slovenije in 
Evropske unije, ki zahtevajo enake možnosti vseh, ne glede na njihove različne osebne okoliščine, in 
prepovedujejo diskriminacijo. 

(3) IPP-PF skrbi za enakost spolov v delovnem okolju, ki ne pomeni le odpravo diskriminacije po spolu 
ter spolni usmerjenosti, identiteti in izrazu, ampak tudi proaktivno delovanje za odpravo strukturnih 
neenakosti ter spolnih stereotipov in predsodkov. Neenakosti glede na spol se upoštevajo tudi v pre-
sečišču z drugimi razlogi za neenakost, kot so invalidnost, starost, spolna usmerjenost, vera ali naro-
dnost. 

(4) IPP-PF skrbi za starostno uravnoteženost. S posebno skrbjo za razvoj mlajših znanstvenih kadrov skozi 
program izobraževanj in usposabljanj inštitut krepi trajnostno izmenjavo generacij. 

 

XIV. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
(neposredna uporaba podzakonskih aktov ARRS) 

Če ARRS po sprejemu in po uveljavitvi tega akta izda podzakonski akt, ki drugače ureja financiranje in 
postopek usposabljanja mladih raziskovalcev, se neposredno uporablja akt ARRS. 
 

27. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu s strani Sveta IPP-PF in se v osmih dneh po sprejetju 
objavi na spletni strani Inštituta. 

 

 

Ljubljana, dne 24. avgusta 2022  

 

 

Predsednik Sveta IPP-PF: 

izr. prof. dr. Klemen Podobnik 

 

 

 


