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Na podlagi 18. člena Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Pravilnika Javne Agencije za 
raziskovalno dejavnost RS o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 
4/13 – popr., 5/17 in 31/17) je Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper na svoji 4. 
redni seji dne 20. 7. 2017 sprejel naslednji 

 

Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet) 

S tem pravilnikom so določeni pogoji, kvalitativni in kvantitativni kazalniki ter merila in postopki za 
izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive, spremljanje in nadziranje izpolnjevanja pogojev za 
izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv.  

 
2. člen 

(nevtralna slovnična oblika) 

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 
in veljajo enakovredno za oba spola. 

3. člen 
(obrazložitev pojmov) 

Organ po tem pravilniku je organ ZRS Koper, ki mu Statut ZRS Koper ali ta pravilnik dajeta pristojnost 
za odločanje v postopku izvolitev v naziv. Organ ZRS Koper po tem pravilniku je Znanstveni svet. 

Odgovorna oseba organa po tem pravilniku je predsedujoči Znanstvenemu svetu ZRS Koper. 

Uradna oseba je oseba, zaposlena v strokovni službi ZRS Koper. 

Kandidat je vložnik vloge v postopku izvolitve v naziv. 

Odgovorna oseba organa, član organa oziroma pooblaščena uradna oseba ne sme odločati ali 
opravljati posameznih dejanj v postopku: 

1. če je le-ta kandidat, izvedenec ali pooblaščenec kandidata, 

2. če je v krvnem sorodstvu s kandidatom oz. pooblaščencem kandidata v ravni ali stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena, če je z njim v zakonski zvezi, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z 
njim živi oz. je živela v izvenzakonski skupnosti, 

3. če je bila udeležena pri odločanju organa na prvi stopnji. 

Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena uradna oseba, ki naj bi odločala v postopku izvolitev v 
naziv, mora takoj, ko izve za izločitveni razlog iz 1. odstavka tega člena, prenehati z nadaljnjim 
odločanjem v zadevi in to sporočiti organu, ki je pristojen za odločanje o izločitvi. 
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II. RAZISKOVALNI NAZIVI 

4. člen 
(raziskovalni nazivi) 

Ta pravilnik določa naslednje raziskovalne nazive: 

1. znanstveni nazivi: 
• asistent (01), 
• asistent z magisterijem znanosti (02), 
• asistent z doktoratom (03), 
• znanstveni sodelavec (04), 
• višji znanstveni sodelavec (05), 
• znanstveni svetnik (06); 

2. strokovno-raziskovalni nazivi: 
• asistent (11), 
• višji asistent (12), 
• višji strokovno-raziskovalni asistent (13), 
• strokovno-raziskovalni sodelavec (14), 
• višji strokovno-raziskovalni sodelavec (15), 
• strokovno-raziskovalni svetnik (16); 

3. razvojni nazivi: 
• razvijalec (21), 
• višji razvijalec (22), 
• samostojni razvijalec (23), 
• razvojni sodelavec (24), 
• višji razvojni sodelavec (25), 
• razvojni svetnik (26). 

Znanstveni naziv je dodeljen raziskovalcem, ki opravljajo predvsem temeljne raziskave in izpolnjujejo 
pogoje za znanstveni naziv. 

Strokovno-raziskovalni naziv je dodeljen raziskovalcem, ki opravljajo temeljne raziskave in vodijo ali 
izvajajo aplikativne projekte ter izpolnjujejo pogoje za strokovno-raziskovalni naziv. 

Razvojni naziv je dodeljen raziskovalcem, ki vodijo ali izvajajo predvsem razvojne projekte ter 
izpolnjujejo pogoje za razvojni naziv. 

 
5. člen 

(kategorija raziskovalcev) 

Raziskovalci so razvrščeni v naslednje znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive: 

Mlajši raziskovalci: 

• asistent, asistent, razvijalec; 
• asistent z magisterijem znanosti, višji asistent, višji razvijalec; 
• asistent z doktoratom, višji strokovno-raziskovalni asistent, samostojni razvijalec. 
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Starejši raziskovalci: 

• znanstveni sodelavec, strokovno-raziskovalni sodelavec, razvojni sodelavec; 
• višji znanstveni sodelavec, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, višji razvojni sodelavec; 
• znanstveni svetnik, strokovno-raziskovalni svetnik, razvojni svetnik. 

 

III. POGOJI, KAZALCI IN MERILA ZA IZVOLITEV RAZISKOVALCEV V ZNANSTVENE NAZIVE 

1. Pogoji za izvolitev raziskovalcev v znanstvene nazive 

6. člen 

(pogoji) 

Pogoji za izvolitev raziskovalcev v znanstvene nazive so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi 

kazalci. 

Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so: 

- ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov, 
- usposobljenost za strokovno delo, 
- pozitivna ocena večine strokovnih poročevalcev o usposobljenosti kandidata, 
- produktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika. 

Za izvolitev v znanstveni naziv morajo biti izpolnjeni kvalitativni kazalci raziskovalca in kvantitativni 

kazalci znanstvene uspešnosti raziskovalca, določeni s tem pravilnikom. 

7. člen 
(mednarodna odmevnost) 

Za izvolitev se pri posameznih nazivih zahteva tudi ustrezna mednarodna odmevnost. Le ta se 

dokazuje s: 

- citati v tuji znanstveni literaturi, 
- članstvu v tujih akademijah in mednarodnih strokovnih združenjih, 
- raziskovalnim sodelovanjem s tujo raziskovalno ustanovo ali univerzo. 

 

8. člen 

1.1. Kvalitativni in kvantitativni kazalci 

Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv izpolnjevati naslednje minimalne kvalitativne kazalce 

določene s tem pravilnikom. 

 

9. člen 

(asistent, asistent z magisterijem in asistent z doktoratom) 
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1. Asistent 
• raven izobrazbe, pridobljene po bolonjskem magistrskem študijskem programu, oziroma 

raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po bolonjskem magistrskem študijskem programu – povprečna 
ocena najmanj osem ali ustrezen raziskovalni dosežek. 

• Asistent je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv, če ima pozitivno mnenje poročevalcev za 
oceno kandidatove usposobljenosti. 

2. Asistent z magisterijem znanosti 
• magisterij znanosti, 
• uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno raziskovalno 

delo. 
• Asistent z magisterijem je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv, če ima pozitivno mnenje 

poročevalcev za oceno kandidatove usposobljenosti. 

3. Asistent z doktoratom 
• doktorat znanosti, 
• objavljena dela s področja dejavnosti (objavljena dokumentirana znanstveno 

raziskovalna dela, aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih), 
• uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za sodelovanje in vodenje 

projektov. 
• Asistent z doktoratom je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv (skupna doba v nazivu 

največ šest let), če ima pozitivno mnenje poročevalcev za oceno kandidatove 
usposobljenosti. 

10 . člen 

 (znanstveni sodelavec) 

• Doktorat znanosti, 
• objavljena in dokumentirana znanstvenoraziskovalna dela, ki kažejo na kakovostno, 

samostojno in kontinuirano raziskovalno dejavnost, 
• izkazana mednarodna odmevnost v skladu s 7. členom,  
• uveljavljenost v domači in mednarodni strokovni javnosti, 
• samostojno obvladovanje raziskovalne problematike. 

Kandidat izpolnjuje kvantitativne kazalce če: 

• je objavil najmanj štiri znanstvena dela, kot prvi ali vodilni avtor, (znanstveni članki 
kategorije 1A, 1B ali 1C po metodologiji ARRS in/ali znanstvene monografije kategorije 
2A ali 2B po metodologiji ARRS in/ali poglavja v znanstvenih monografijah kategorije 3A, 
3B ali 3C, po metodologiji ARRS), oziroma objavljena in predstavljena na način, ki mu 
stroka priznava mednarodno veljavo in izkazuje najmanj en čisti citat znanstvenih del 
kategorij 1A, 1B, 1C ali 2A, 2B ali 3A, 3B, 3C po metodologiji ARRS v zadnjih desetih letih 
v znanstvenih delih, ki jim stroka priznava mednarodno veljavo. Ob tem mora skladno z 
Bibliografskimi merili znanstvene in strokovne uspešnosti ARRS dosegati: 

a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >250 ali A'>50 ali A">25: 
kot časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >150 ali A'>25 ali A">0: 
kot časovni interval je upoštevano obdobje zadnjih petih let. 
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Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca ni omejena. Za ponovno izvolitev v isti naziv je v 
obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj polovico točk, kolikor jih je potrebno za 
izvolitev v naziv višji znanstveni sodelavec. 

Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; če ni razvidno, morajo soavtorji 
napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor. Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne 
obstaja (npr. kjer so avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno 
avtorstvo ne upošteva. 

Kriteriji A', A" in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, 

ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. 

11. člen 

(višji znanstveni sodelavec) 

• Doktorat znanosti, 
• objavljena in dokumentirana znanstvenoraziskovalna dela, ki kažejo na kakovostno, 

samostojno in kontinuirano raziskovalno dejavnost, 
• izpolnjevanje pogojev za nosilca raziskovalnega projekta, 
• izkazana mednarodna odmevnost (citiranost ter drugo), 
• mednarodno delovanje (npr. vodenje mednarodnega ali bilateralnega projekta, 

sodelovanje s tujo raziskovalno ustanovo), 
• izkazane organizacijske sposobnosti pri vodenju raziskovalnega dela, 
• mentorska dejavnost: uspešno uvajanje mlajših sodelavcev v njihove specialnosti ter 

uspešno mentorstvo ali somentorstvo, 
• vsaj trimesečno kumulativno dokumentirano raziskovalno delo (neprekinjeno najmanj 

en teden) na ustreznih tujih univerzah ali znanstvenih institucijah ali sodelovanje v 
okviru mednarodnih povezav po uspešno zaključenem doktorskem študiju. 

Kandidat izpolnjuje kvantitativne kazalce, če: 

• je objavil najmanj osem znanstvenih del kot prvi ali vodilni avtor (od tega najmanj štiri v 
zadnjih petih letih), in sicer znanstveni članki kategorije 1A, 1B ali 1C po metodologiji 
ARRS in/ali znanstvene monografije kategorije 2A ali 2B po metodologiji ARRS in/ali 
poglavja v znanstvenih monografijah kategorije 3A, 3B ali 3C, po metodologiji ARRS, 
oziroma objavljena in predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno veljavo 
in izkazuje najmanj pet čistih citatov znanstvenih del kategorij 1A, 1B, 1C ali 2A, 2B ali 
3A, 3B, 3C po metodologiji ARRS v zadnjih desetih letih v znanstvenih delih, ki jim stroka 
priznava mednarodno veljavo. Ob tem mora skladno z Bibliografskimi merili znanstvene 
in strokovne uspešnosti ARRS dosegati: 

a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >400 ali A'>100 ali A">50: 
kot časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >300 ali A'>50 ali A">25: 
kot časovni interval je upoštevano obdobje zadnjih petih let. 

 
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je praviloma lahko imenovan, kdor je bil vsaj enkrat ponovno 
izvoljen v naziv znanstvenega sodelavca. 
Ponovna izvolitev v naziv višjega znanstvenega sodelavca ni omejena. 
Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj polovico 
točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 
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12. člen 

(znanstveni svetnik) 

• Doktorat znanosti, 
• visoko kakovostna objavljena in dokumentirana znanstvenoraziskovalna dela, 
• izpolnjevanje pogoja za nosilca raziskovalnega projekta, 
• mednarodno delovanje (npr. vodenje mednarodnega ali bilateralnega projekta, 

sodelovanje s tujo raziskovalno ustanovo), 
• izkazana odmevnost del v mednarodni in domači strokovni javnosti, ki se kaže v 

citiranosti del, z mednarodnim sodelovanjem, z vabljenimi prispevki na mednarodnih 
znanstvenih srečanjih, s članstvom v mednarodnih uredniških odborih ter drugo, 

• vodenje raziskovalne dejavnosti: domačih (temeljnih, aplikativnih ali ciljnih projektov) in 
mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov; mlajših sodelavcev in raziskovalnih 
skupin, 

• mentorska dejavnost (uspešno zaključeno vodenje doktorskih del: raziskovalno ali 
pedagoško mentorstvo ali dve somentorstvi),  

• skupno vsaj petmesečno kumulativno dokumentirano raziskovalno delo (neprekinjeno 
najmanj en teden) na ustreznih tujih univerzah ali znanstvenih institucijah ali 
sodelovanje v okviru mednarodnih povezav po uspešno zaključenem doktorskem 
študiju. 

Kandidat izpolnjuje kvantitativne kazalce, če: 

• je objavil najmanj petnajst znanstvenih del, kot prvi ali vodilni avtor, (od tega najmanj 
osem v zadnjih petih letih), in sicer znanstveni članki kategorije 1A, 1B ali 1C po 
metodologiji ARRS in/ali znanstvene monografije kategorije 2A ali 2B po metodologiji 
ARRS in/ali poglavja v znanstvenih monografijah kategorije 3A, 3B ali 3C, po metodologiji 
ARRS, oziroma objavljena in predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno 
veljavo in izkazuje najmanj osem čistih citatov znanstvenih del kategorij 1A, 1B, 1C ali 
2A, 2B ali 3A, 3B, 3C po metodologiji ARRS v zadnjih desetih letih v znanstvenih delih, ki 
jim stroka priznava mednarodno veljavo. Ob tem mora skladno z Bibliografskimi merili 
znanstvene in strokovne uspešnosti ARRS dosegati: 

a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >600 ali A'>150 ali A">75: 
kot časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >500 ali A'>100 ali A">50: 
kot časovni interval je upoštevano obdobje zadnjih petih let. 

 
V naziv znanstvenega svetnika je praviloma lahko imenovan, kdor je bil vsaj enkrat izvoljen v naziv 
višjega znanstvenega sodelavca. 
Izvolitev v naziv znanstvenega svetnika je trajna. 

 

2. Merila za ocenjevanje kakovosti 

13. člen 

(merila) 

Poleg kazalcev, določenih v 9., 10., 11. . in 12. členu tega pravilnika, se znanstveno delo kandidata 

ocenjuje tudi z merilom za ocenjevanje kakovosti, zato kandidat v vlogi posebej predstavi pet 
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najpomembnejših znanstveno raziskovalnih dosežkov in pet najpomembnejših družbeno-ekonomskih 

oziroma kulturno relevantnih dosežkov v zadnjih petih letih oziroma v obdobju od zadnje izvolitve. 

Pri obravnavi kandidata se za kvalitativno merilo uporabi tudi celotna bibliografija kandidata, 

zavedena v sistemu SICRIS. 

 

IV. POGOJI, KAZALCI IN MERILA ZA IZVOLITEV RAZISKOVALCEV V STROKOVNO-RAZISKOVALNE 

NAZIVE 

1. Pogoji za izvolitev raziskovalcev v strokovno-raziskovalne nazive 

14. člen 

(pogoji) 

Pogoji so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci. 

Za izvolitev v strokovno-raziskovalni naziv morajo biti izpolnjeni kvalitativni kazalci raziskovalca in 

kvantitativni kazalci znanstvene in strokovne uspešnosti raziskovalca, določeni s tem pravilnikom. 

15. člen 
  

1.1. Kvalitativni in kvantitativni kazalniki raziskovalca 

  

Kandidat mora za izvolitev v strokovno-raziskovalni naziv izpolnjevati naslednje minimalne 

kvalitativne kazalce, kot določeno v : 

16. člen 

(asistent, višji asistent in višji strokovno-raziskovalni asistent) 

1. Asistent 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• sposobnost za raziskovalno delo, 

V strokovno-raziskovalni naziv asistent je lahko raziskovalec izvoljen le dvakrat.  

 

2. Višji asistent 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno 
raziskovalno delo, 

V strokovno-raziskovalni naziv višji asistent je lahko raziskovalec izvoljen le dvakrat. 
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3. Višji strokovno-raziskovalni asistent 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• strokovne in organizacijske sposobnosti, 
• najmanj šest let delovnih izkušenj, 

V naziv višji strokovno-raziskovalni asistent je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

 

17. člen 

(strokovno-raziskovalni sodelavec) 

Strokovno-raziskovalni sodelavec 

• doktorat znanosti, 
• publikacije s področja dejavnosti, 
• strokovne in organizacijske sposobnosti, 
• najmanj šest let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu. 

V naziv višji strokovno-raziskovalni asistent je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 
polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

Kandidat mora za izvolitev v naziv dosegati naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene 

in strokovne uspešnosti (potrebni pogoj): 

a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >30 ali A'>0 ali A">0: kot 
časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. najmanj 10 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,2: kot časovni interval je 
upoštevano obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za 
obdobje zadnjih petih let. 

4. Višji strokovno-raziskovalni sodelavec 
• doktorat znanosti, 
• publikacije s področja dejavnosti, 
• strokovne in organizacijske sposobnosti pri vodenju večjih skupin (tehnološki park, 

medlaboratorijska projektna skupina), 
• uspešno uvajanje mlajših sodelavcev v njihove specialnosti, 
• najmanj deset let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu, 

V naziv višji strokovno-raziskovalni sodelavec je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 
polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

Kandidat mora za izvolitev v naziv dosegati naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene 

in strokovne uspešnosti (potrebni pogoj): 
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a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >60 ali A'>20 ali A">10: kot 
časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. najmanj 20 točk za strokovno uspešnost ali A3>0,5: kot časovni interval je upoštevano 
obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za obdobje 
zadnjih petih let. 

 
18. člen 

(strokovno-raziskovalni svetnik) 

Strokovno-raziskovalni svetnik 

• doktorat znanosti, 
• publikacije v znanstvenih revijah in pomembna dela s področja razvojnih in uporabnih 

nalog (patenti, elaborati), 
• strokovna širina (širok spekter znanja) in sposobnost uporabe tega znanja pri konkretnih 

raziskovalnih problemih, 
• strokovne in organizacijske sposobnosti pri vodenju večjih skupin (tehnološki park, 

medlaboratorijska projektna skupina), 
• uspešno uvajanje mlajših sodelavcev v njihove specialnosti, 
• najmanj petnajst let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu, 

Izvolitev v naziv strokovno-raziskovalni svetnik je trajna. 

Kandidat mora za izvolitev v naziv dosegati naslednje minimalne kvantitativne kazalce znanstvene 

in strokovne uspešnosti (potrebni pogoj): 

a. upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >120 ali A'>30 ali A">15: kot 
časovni interval je upoštevano celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in 

b. najmanj 40 točk za strokovno uspešnost ali A3>1: kot časovni interval je upoštevano 
obdobje od zadnje izvolitve oziroma za A3 zadnji razpoložljivi podatek za petletno 
obdobje. 

A', A" in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, 

ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. 

 

  

2. Merila za ocenjevanje kakovosti 

19. člen 

(merila) 

Poleg kazalnikov, določenih v 16., 17. in 18. členu tega pravilnika, se znanstveno in strokovno delo 

kandidata ocenjuje tudi z merilom za ocenjevanje kakovosti, zato kandidat v vlogi posebej predstavi 

pet najpomembnejših znanstveno raziskovalnih dosežkov in pet najpomembnejših družbeno 

ekonomskih oziroma kulturno relevantnih dosežkov v zadnjih petih letih oziroma v obdobju od zadnje 

izvolitve. 
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Pri obravnavi kandidata se za kvalitativno merilo uporabi tudi celotna bibliografija kandidata, 

zavedena v sistemu SICRIS. 

  

V. POGOJI, KAZALCI IN MERILA ZA IZVOLITEV RAZISKOVALCEV V RAZVOJNE NAZIVE 

1. Pogoji za izvolitev v razvojne nazive 

20. člen 

(pogoji) 

Pogoji so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci. 

Za izvolitev v razvojni naziv morajo biti izpolnjeni kvalitativni kazalci raziskovalca in kvantitativni 

kazalci znanstvene in strokovne uspešnosti raziskovalca, določeni s tem pravilnikom. Raziskovalno 

razvojno delovanje obsega razvoj novih izdelkov, razvoj novih tehnologij in prenos raziskovalnih 

dosežkov v industrijo. 

21. člen 
1.1. Kvalitativni in kvantitativni kazalci 

Kandidat mora za izvolitev v razvojni naziv izpolnjevati naslednje minimalne kvalitativne in 

kvantitativne kazalce določene s tem pravilnikom. 

 22. člen 

(razvijalec, višji razvijalec in samostojni razvijalec) 

1. Razvijalec 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• sposobnost za razvojno delo. 

V razvojni naziv razvijalec je lahko raziskovalec izvoljen še največ enkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj polovico 
točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

2. Višji razvijalec 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• uspešno razvojno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno razvojno 
delo, 

• najmanj tri leta delovnih izkušenj. 

V razvojni naziv višji razvijalec je lahko raziskovalec izvoljen le dvakrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 
polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 
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3. Samostojni razvijalec 
• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• strokovne in organizacijske sposobnosti, 
• najmanj šest let delovnih izkušenj. 

V razvojni naziv samostojni razvijalec je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 
polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

23. člen 

(razvojni sodelavec) 

Razvojni sodelavec 

• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• strokovne in organizacijske sposobnosti, 
• razvojni rezultati (patenti, inovacije), 
• najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja raziskovalno razvojnega delovanja ali 

najmanj 20 točk (upoštevano število točk), pridobljenih na podlagi kvantitativnih 
bibliografskih kazalnikov in meril znanstvene in strokovne uspešnosti določenih v 
pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja 
raziskovalne dejavnosti, 

• najmanj šest let delovnih izkušenj. 

V razvojni naziv razvojni sodelavec je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj polovico 
točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

 
24. člen 

(višji razvojni sodelavec) 

Višji razvojni sodelavec 

• raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu, 

• strokovne in organizacijske sposobnosti pri vodenju projektov, 
• razvojni rezultati (patenti, inovacije), 
• najmanj šest let delovnih izkušenj s področja raziskovalno razvojnega delovanja ali 

najmanj 30 točk (upoštevano število točk), pridobljenih na podlagi kvantitativnih 
bibliografskih kazalnikov in meril znanstvene in strokovne uspešnosti določenih 
pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja 
raziskovalne dejavnosti, 

• najmanj deset let delovnih izkušenj. 
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V razvojni naziv višji razvojni sodelavec je lahko raziskovalec izvoljen večkrat. 

Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj 
polovico točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 

25. člen 
(razvojni svetnik) 

Razvojni svetnik 

• doktorat znanosti, 
• strokovne in organizacijske sposobnosti pri vodenju najzahtevnejših projektov, 
• vrhunski razvojni rezultat (patent ali nova sorta kategorije 2E po metodologiji ARRS), 
• uspešno uvajanje mlajših sodelavcev v njihove specialnosti ter uspešno mentorstvo, 
• najmanj petnajst let delovnih izkušenj s področja raziskovalno razvojnega delovanja, 
• najmanj 40 točk (upoštevano število točk), pridobljenih na podlagi kvantitativnih 

bibliografskih kazalnikov in meril znanstvene in strokovne uspešnosti določenih v 
pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja 
raziskovalne dejavnosti, 

Izvolitev v naziv razvojni svetnik je trajna. 

  

2. Merila za ocenjevanje kakovosti 

26. člen 

(merila) 

Poleg kazalnikov, določenih v 22., 23., 24. in 25. členu tega pravilnika, se znanstveno in strokovno 

delo kandidata ocenjuje tudi z merilom za ocenjevanje kakovosti, zato kandidat v vlogi posebej 

predstavi pet najpomembnejših znanstveno raziskovalnih in pet najpomembnejših družbeno 

ekonomsko oziroma kulturno relevantnih dosežkov v zadnjih petih letih oziroma v obdobju od zadnje 

izvolitve. 

Pri obravnavi kandidata se kot kvalitativno merilo uporabi in upošteva tudi celotna bibliografija 

kandidata, zavedena v sistemu SICRIS. 

 VI. ORGANI ZA IZVOLITEV V NAZIV 

27. člen 

(organ za izvolitve) 

Organ, ki opravlja izvolitev v raziskovalni naziv, na podlagi pogojev in meril za izvolitev je Znanstveni 
svet ZRS Koper. 

Če se odloča o izvolitvi v raziskovalni naziv člana Znanstvenega sveta, se ta v postopku izvolitve izloči. 

 
28. člen 

(strokovno telo Znanstvenega sveta) 

V postopku izvolitev v naziv ima Znanstveni svet strokovno telo – Komisijo za izvolitve v nazive. 
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Komisija za izvolitve v nazive ima pet članov, ki jih imenuje Znanstveni svet. 

Komisija za izvolitve v nazive ima naslednje naloge: 
- preverja formalno popolnosti vlog za izvolitve v nazive in po potrebi pozove vlagatelja na 

dopolnitev vloge, 
- pred posredovanjem vloge strokovnim ocenjevalcev preverja izpolnjevanje pogojev, 

kvantitativnih kazalcev in kriterijev za izvolitev v naziv , 
- poda soglasje Znanstvenemu svetu k imenovanje strokovnih ocenjevalcev, 
- poda mnenje Znanstvenemu svetu glede priznavanja v tujini pridobljenega naziva, 
- predlaga Znanstvenemu svetu izvolitev v naziv oziroma zavrnitev ali zahtevo za dopolnitev 

vloge v primeru vsebinskih nepopolnosti. 

Za člana komisije za izvolitve v nazive je lahko imenovan raziskovalec z nazivom znanstveni svetnik, 
višji znanstveni sodelavec, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, strokovno-raziskovalni svetnik, višji 
razvojni sodelavec, razvojni svetnik. Med petimi člani komisije ima lahko zgolj eden nižji naziv od 
'svetnika'. 

Če se odloča o izvolitvi v raziskovalni naziv člana Komisije za izvolitve v nazive, je ta v postopku 
izvolitve izločen in je za ta postopek imenovan nadomestni član. 

 

VI. POSTOPEK ZA IZVOLITEV V NAZIV 

29. člen 
(začetek postopka za izvolitev) 

Postopek za izvolitev naziv se začne na podlagi vloge raziskovalca, vendar ne prej kot šest mesecev 
pred potekom veljavnosti izvolitve. 

Pri raziskovalcih, ki za 50% presegajo minimalno število točk na podlagi kvantitativnih kazalcev in 
meril za izvolitev in izkazujejo izjemne rezultate v zadnjem obdobju, lahko postopek za izvolitev 
izjemoma začne predčasno, vendar šele po poteku polovice dobe veljavnega naziva. 

Pristojna služba ZRS Koper spremlja veljavnost izvolitev zaposlenih na ZRS Koper in najmanj šest 
mesecev pred iztekom izvolitev v naziv opozori kandidate na pravočasno oddajo vloge. 

 
30. člen 

(vsebina vloge) 

Vloga kandidata mora vsebovati naslednje dokumente: 

- prošnjo (priloga 1), 
- življenjepis, 
- ovrednoteno bibliografijo, 
- izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti (izpis iz baze SICRIS/COBISS), 

 

31. člen 
(dokazila) 
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Kandidat mora k vlogi predložiti ustrezno dokumentacijo glede na zaprošeni naziv, s katero izkazuje 
izpolnjevanje pogojev iz teh pravil: 

• dokazila o doseženi izobrazbi,  

• dokazila o preteklih izvolitvah v naziv (pri prvi izvolitvi kandidat predloži dokazila o dosedanjih 
zaposlitvah), 

• dokazila o citiranosti kandidata, 

• dokazila o pomembnih znanstvenih delih, 

• dokazila o delovanju kandidata na raziskovalnih inštitucijah v tujini in drugih mednarodnih 
strokovnih združenjih, 

• dokazila o znanju tujega jezika in 

• druga dokazila. 

32. člen 
(umik vloge in ustavitev postopka) 

Kandidat lahko delno ali v celoti umakne svojo vlogo kadarkoli med potekom postopka do izdaje 
odločbe. V tem primeru izda Znanstveni svet sklep, da je postopek ustavljen. 
 

33. člen 
(imenovanje strokovnih poročevalcev) 

Strokovni poročevalci za oceno kandidatove usposobljenosti so zaposleni raziskovalci na ZRS Koper, 
upokojeni raziskovalci in domači ter tuji raziskovalci z ustreznim nazivom. 

Strokovni poročevalci morajo imeti isti ali višji naziv od tistega, za katerega prosi kandidat. 

Strokovne poročevalce imenuje na predlog predstojnika enote oziroma direktorja v primeru izvolitve 
v naziv osebe, ki ni zaposlena na ZRS Koper, Znanstveni svet ZRS Koper s soglasjem Komisije za 
izvolitve v nazive. 

Kadar gre za izvolitev v naziv znanstvenega svetnika ali za predčasno izvolitev, mora biti vsaj en 
strokovni poročevalec zunanji, zaposlen zunaj ZRS Koper. 

 
34. člen 

(delo strokovnih poročevalcev) 

Vsak strokovni poročevalec: 

• pregleda vlogo kandidata, 

• preveri in podpiše ovrednoteno bibliografijo in izpis bibliografskih kazalcev uspešnosti (izpis iz 
baze SICRIS/COBISS), 

• v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od prejema poziva oz. sklepa o imenovanju, 
predloži pristojni službi ZRS Koper strokovno poročilo. 

Strokovni poročevalec mora v strokovnem poročilu delo kandidata natančno oceniti in opredeliti 
izpolnjevanje vseh opisanih pogojev za izvolitev v naziv. 

V poročilu mora: 

• izpostaviti najpomembnejša dela kandidata in njihov pomen za razvoj znanosti v domačem in 
mednarodnem merilu, 
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• oceniti uspešnost kandidata v stroki ter podati kvantitativno oceno bibliografije in citatov, 

• v primeru predčasne izvolitve ali preskoka naziva jasno opredeliti izjemne dosežke kandidata, 
ki utemeljujejo predčasno izvolitev oz. preskok naziva v višji naziv, 

• podati zaključni predlog izvolitve v naziv. 

Če poročilo ni pripravljeno v skladu s tem pravilnikom, se na predlog Komisije za izvolitve v nazive 
pozove strokovne poročevalce za dopolnitev poročila oziroma se imenuje nov strokovni poročevalec. 

 
35. člen 

(potek postopka izvolitve v naziv) 

Izvolitev v naziv poteka po sledečem postopku: 

1. kandidat odda vlogo in vsa potrebna dokazila tako v pisni kot tudi v elektronski obliki 
strokovni službi ZRS Koper, naslovljeno na Znanstveni svet ZRS Koper. Kandidat mora pri 
vložitvi vloge posebej opozoriti na gradivo, ki ga ni možno posredovati v elektronski obliki. 

2. Strokovna služba ZRS Koper posreduje vlogo opremljeno z datumom prispetja Komisiji za 
izvolitve v nazive. 

3. Komisija za izvolitve v nazive preveri formalno popolnost vloge za izvolitve v naziv in po 
potrebi pozove vlagatelja na dopolnitev vloge. 

4. Komisija za izvolitve v nazive preveri izpolnjevanje pogojev, kvantitativnih kazalcev in 
kriterijev za izvolitev v naziv. V primeru da vloga ni popolna, o tem seznani Znanstveni svet, ki 
s sklepom vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. 

5. Komisija za izvolitve v nazive predlaga Znanstvenemu svetu imenovanje strokovnih 
ocenjevalcev. 

6. Znanstveni svet s sklepom imenuje strokovne ocenjevalce. 
7. Strokovna služba ZRS Koper posreduje imenovanim strokovnim ocenjevalcem vlogo 

kandidata. Z dokumentacijo jim pošlje tudi sklep o njihovem imenovanju. 
8. Strokovni poročevalci so pozvani, da v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od prejema 

poziva oz. sklepa o imenovanju, izdelajo in posredujejo pristojni službi ZRS Koper ločena 
strokovna poročila o kandidatovi usposobljenosti. Poročevalci morajo biti opozorjeni, da je 
ocena uradna tajnost in naj pismo z oceno tako tudi označijo ter ga naslovijo na pristojno 
službo ZRS Koper. 

9. Če poročilo ni pripravljeno v skladu s tem pravilnikom, so na predlog Komisije za izvolitve v 
nazive strokovni poročevalci pozvani k dopolnitvi poročila oziroma je imenovan nov strokovni 
poročevalec. 

10. Strokovna služba poročila strokovnih poročevalcev posreduje Komisiji za izvolitve v nazive. 
11. Komisija za izvolitve v nazive v roku trideset dni po prejemu popolne vloge kandidata 

posreduje Znanstvenemu svetu mnenje o izpolnjevanju oziroma neizpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v naziv. 

12. Komisija za izvolitve v nazive predlaga Znanstvenemu svetu izvolitev v naziv oziroma 
zavrnitev ali zahtevo za dopolnitev vloge v primeru vsebinskih nepopolnosti. 

13. Kandidat, ki v postopku za izvolitev ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta 
naziv pred potekom enega leta od negativne odločbe njegove vloge. 

14. Sestavine odločbe o izvolitvi v naziv so: 

• uvod, 

• izrek, 

• obrazložitev, 

• pouk o pravnem sredstvu. 
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36. člen 
(predčasna izvolitev v višji naziv) 

Predčasna izvolitev ali preskok naziva je izjemoma možen in sicer pri raziskovalcih, ki za 50% 
presegajo minimalno število točk na podlagi kvantitativnih kazalcev in meril za izvolitev in izkazujejo 
izjemne rezultate v zadnjem obdobju, vendar šele po poteku polovice dobe veljavnega naziva. 

Za izjemnega raziskovalca, ki presega nekatere pogoje za izvolitev in izpolnjuje pogoj glede zahtevane 
izobrazbe za izvolitev, vendar ne izpolnjuje enega od drugih pogojev, lahko Znanstveni svet predlaga 
izvolitev, vendar mora za to pridobiti pozitivno mnenje Znanstvenega sveta ARRS. 

 
 

37. člen 
(priznavanje nazivov) 

Znanstveni svet prizna v tujini oziroma na drugi instituciji pridobljeni naziv na podlagi predhodnega 
mnenja Komisije za izvolitve v nazive. Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da 
je v tujini oziroma na drugih institucijah pridobil naziv enakovreden oz. primerljiv z merili oz. kriteriji, 
ki so potrebni za izvolitev v ustrezni naziv ZRS Koper. 

Komisija za izvolitve v nazive sama obravnava vlogo in jo z ustrezno oblikovanim mnenjem, ki 
nadomesti mnenja strokovnih poročevalcev, posreduje Znanstvenemu svetu. 

Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot velja izvolitev v ustrezni naziv. 

38. člen 
(prevedba naziva) 

Nazivi, ki jih raziskovalci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na univerzah oz. 
raziskovalnih zavodih, so enakovredni nazivom, ki veljajo na ZRS Koper, in se prevedejo, kot sledi: 

• redni profesor, znanstveni svetnik = znanstveni svetnik, 
• izredni profesor, višji znanstveni sodelavec = višji znanstveni sodelavec, 
• docent, znanstveni sodelavec = znanstveni sodelavec, 
• asistent, predavatelj, višji predavatelj = asistent. 

Komisija za izvolitve v nazive sama obravnava vlogo in jo z ustrezno oblikovanim mnenjem, ki 
nadomesti mnenja strokovnih poročevalcev, posreduje Znanstvenemu svetu. 

Priznavanje prevedbe naziva velja za enako dobo, kot velja izvolitev v ustrezni naziv. 

39. člen 
(ugovor zoper odločitev o izvolitvi in zaključek postopka) 

Če kandidat meni, da je v postopku izvolitve prišlo do kršitev, ki bi lahko vplivale na odločitev, sme v 
roku osmih dni od prejema sklepa podati obrazloženo pisno vlogo z dokazili, v kateri predlaga, da 
Znanstveni svet ponovno preuči že sprejeto odločitev. 

Znanstveni svet lahko potrdi svojo prvotno odločitev ali pa sklep razveljavi in sprejme novo odločitev 
na podlagi predloga komisije, ki je imenovana za tak primer. 

Postopek za izvolitev mora biti zaključen v šestih mesecih od vložitve vloge. 
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Izvolitveno obdobje velja od dneva, ko se je iztekla prejšnja veljavnost izvolitve. Če poteče veljavnost 
raziskovalnega naziva v času postopka za izvolitev, ali če se postopek za izvolitev začne predčasno, 
velja novo izvolitveno obdobje od dneva dokončnosti sklepa pristojnega organa. 

Zoper odločitev, s katero Znanstveni svet izvoli kandidata v predlagan naziv, ni pritožbe. Taka 
odločitev je dokončna. 

Raziskovalcem, ki jim v času postopka za izvolitev poteče veljavnost raziskovalnega naziva, Znanstveni 
svet s sklepom podaljša veljavnost naziva do zaključka postopka. 

 

40. člen 
(veljavnost izvolitve) 

Veljavnost izvolitve je za naziv: 

• asistent: tri leta, 
• asistent z magisterijem znanosti: tri leta, 
• asistent z doktoratom: tri leta, 
• znanstveni sodelavec: pet let, 
• višji znanstveni sodelavec: pet let, 
• znanstveni svetnik: trajna. 

Veljavnost izvolitve je na zahtevo raziskovalca ustrezno podaljšana za čas porodniškega oziroma 
starševskega ali bolniškega dopusta, če ta traja več kot tri mesece. 

Dobe izvolitve iz prvega odstavka tega člena so smiselno uporabljene tudi za strokovno-raziskovalne 
oziroma razvojne nazive. 

Raziskovalci so lahko še pred potekom izvolitvene dobe izvoljeni v višji naziv, če so bili pred tem 
ponovno izvoljeni v dosedanji nižji naziv. V tem primeru ne gre za predčasno izvolitev, saj je kandidat 
lahko izlovljen v višji naziv, ko je bil pred tem več kot pet let v nižjem nazivu.  
 

41. člen 
(omejitev izvolitev) 

Število znanstvenih svetnikov praviloma ne presega 20% vseh raziskovalcev z znanstvenimi nazivi 
starejših raziskovalcev (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec, ki 
delajo polni delovni čas ali imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
(dopolnilno delo) na ZRS Koper z vsaj 80% zaposlitve).  

Kadar bi nova izvolitev pomenila preseganje tega deleža, mora ZRS Koper po predhodnem soglasju 
upravnega odbora ZRS Koper za to pridobiti pozitivno mnenje Znanstvenega sveta ARRS. 

 
42. člen 

(Prehodne in končne določbe) 

 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko je sprejet na Upravnem odbor ZRS Koper. 

Pravilnik je objavljen na spletni strani ZRS Koper. 
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Koper, 20.7.2017 
Številka: 03-10/2017 

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r. 
Predsednik UO ZRS Koper 


