
Direktorica družbe Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. na podlagi Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 41/09, 55/11, 80/12, 4/13, 5/17, 31/7 
in 7/19 z dne 1. 2. 2019) 
 

sprejme 
 

Pravilnik o raziskovalnih nazivih 
 

1. člen 

(predmet) 

Ta pravilnik določa pogoje, kvalitativne in kvantitativne kazalnike ter merila in postopek za izvolitev 
raziskovalcev v raziskovalne nazive v raziskovalnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: RO), 
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 

(raziskovalni nazivi) 

Ta pravilnik določa naslednje raziskovalne nazive: 

Razvojni nazivi: 

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

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

4. člen 

(pogoji) 

Pogoji so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. 

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

5. člen 

(kvalitativni in kvantitativni kazalniki) 

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

1. Razvijalec 

• izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, 

• sposobnost za razvojno delo. 

2. Višji razvijalec 

• izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, 

• uspešno razvojno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno razvojno delo, 
• najmanj tri leta delovnih izkušenj. 

3. Samostojni razvijalec 

• izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, 

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

4. Razvojni sodelavec 

• izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, 

• 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. 

5. Višji razvojni sodelavec 

• izobrazba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 9. 
raven, 

• 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. 

6. Razvojni svetnik 

• izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, 

• strokovne in organizacijske sposobnosti pri vodenju najzahtevnejših projektov, 
• vrhunski razvojni rezultat, 
• uspešno uvajanje mlajših sodelavcev v njihove specialnosti ter uspešno mentorstvo, 
• najmanj 15 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. 

6. člen 

(Merila za ocenjevanje kakovosti) 

Poleg kazalnikov, določenih v 5. 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. 

7. člen 

(organ za izvolitve) 

V raziskovalni organizaciji opravi izvolitev v raziskovalni naziv najmanj tri-člansko strokovno telo, 
imenovano s sklepom direktorja. Za izvolitev v enega od dveh najvišjih razvojnih nazivov mora biti 
vsaj eden izmed članov strokovnega telesa zaposlen zunaj raziskovalne organizacije, v kateri se 
opravlja izvolitev. 

Člani strokovnega telesa iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo imeti enak ali višji 
raziskovalni naziv, kot je naziv, ki se dodeljuje kandidatu. Če se odloča o izvolitvi v raziskovalni naziv 
člana strokovnega telesa, se ta v postopku izvolitve izloči in se za ta postopek imenuje 
nadomestnega člana. 

8. člen 

(veljavnost izvolitve) 



Veljavnost izvolitve je za naziv: 

asistent (razvijalec) 
3 leta oziroma 5 let, če ima v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, 
naziv predavatelj ali višji predavatelj  
  

asistent z magisterijem 
znanosti (višji razvijalec) 

3 leta  
  

asistent z doktoratom 
samostojni razvijalec) 3 leta 

znanstveni sodelavec 
(razvojni sodelavec) 5 let 

višji znanstveni sodelavec 
(višji razvojni sodelavec) 5 let 

znanstveni svetnik (razvojni 
svetnik) trajna 

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

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

9. člen 

(začetek postopka za izvolitev) 

Postopek za izvolitev v višji 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 kazalnikov in 
meril za izvolitev in izkazujejo izjemne rezultate v zadnjem obdobju, se izjemoma lahko začne postopek 
za izvolitev predčasno, vendar šele po poteku polovice dobe veljavnega naziva. 

10. člen 

(izvolitev) 

V postopku za izvolitev strokovno telo najprej pregleda, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev, 
nato obravnava vse kazalnike in merila znanstvene in strokovne uspešnosti kandidata in pri tem 
posebej upošteva pet najpomembnejših znanstvenih in pet najpomembnejših družbeno ekonomsko 
oziroma kulturno relevantnih dosežkov, ki jih je navedel kandidat, in upošteva celotno bibliografijo 
kandidata, zavedeno v sistemu SICRIS. 

Na podlagi ugotovljenih pogojev in ostalih kazalnikov in meril strokovno telo raziskovalne 
organizacije predlaganega kandidata lahko izvoli v višji oziroma isti naziv ali pa predlog kandidata za 
izvolitev v predlagani raziskovalni naziv zavrne. 

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



Strokovno telo, ki odloča o izvolitvi, lahko potrdi svojo prvotno odločitev ali pa sklep razveljavi in 
sprejme novo odločitev na podlagi predloga komisije, ki se za tak primer imenuje v raziskovalni 
organizaciji. 

Postopek za izvolitev mora biti zaključen v šestih mesecih od vložitve vloge. 

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

11. člen 

(možne ponovne izvolitve v isti naziv) 

V naziv samostojni razvijalec, razvojni sodelavec in višji razvojni sodelavec so lahko raziskovalci 
izvoljeni večkrat v isti naziv. 

Izvolitev v naziv razvojni svetnik je trajna. 

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. 

Če kandidat ne doseže pogojev za ponovno izvolitev v isti naziv, se ga lahko izvoli v naziv, za katerega 
izpolnjuje pogoje. 

12. člen 

(Spremljanje in nadzor izpolnjevanja pogojev za izvolitev) 

Spremljanje in nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja direktor podjetja. 

13. člen 

(Končne določbe) 

Pravilnik je v vsakem trenutku dosegljiv vsem zaposlenim v podjetju na sedežu podjetja, kjer se tudi 
hrani.  

14. člen 

(začetek veljavnosti pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi na oglasni deski in na spletni strani podjetja Center ponovne 
uporabe. 

KRAJ, dne: Ormož,  24.12. 2020 

Podjetje in direktor 

Center ponovne uporabe, d.o.o., SO.P.            
 



 


