
Na osnovi pobude za formiranje Raziskovalne skupine Moderne galerije ter soglasja sveta Moderne
galerije na seji z dne 1. 10. 2021 je direktor javnega zavoda Moderna galerija Aleš Vaupotič sprejel 
naslednja 

PRAVILA
O POGOJIH IN POSTOPKU ZA PRIDOBITE NAZIVOV RAZISKOVALNIH DELAVCEV V

MODERNI GALERIJI

1. člen
Ta pravila določajo strokovne pogoje, merila in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati raziskovalni
delavci ter postopek, po katerem direktor javnega zavoda Moderna galerija (v nadaljnjem besedilu: 
»direktor MG«) podeli naziv raziskovalnega delavca. 
V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.

2. člen
Raziskovalni delavci (v nadaljnjem besedilu: »kandidati«) lahko pridobijo nazive za znanstvene ali 
umetniške discipline ter pedagoška področja, ki jih določa dejavnost javnega zavoda Moderna 
galerija (v nadaljnjem besedilu: »MG«).
Nazive raziskovalnih delavcev lahko pridobijo kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, s 
svojim znanstvenim, umetninskim, izobraževalnim in strokovnim delom dokazujejo znanstveno, 
umetniško, pedagoško in strokovno usposobljenost, imajo praktične izkušnje v stroki in so priznani 
strokovnjaki na svojem področju.

3. člen
Znanstveno, umetniško in strokovno delo v MG opravljajo raziskovalni delavci v naslednjih 
znanstvenih nazivih:
• asistent,
• asistent z magisterijem znanosti,
• asistent z doktoratom,
• znanstveni sodelavec,
• višji znanstveni sodelavec,
• znanstveni svetnik.
Priloga 1 tega pravilnika je šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov.

4. člen
Za pridobitev naziva raziskovalnega delavca morajo kandidati poleg Minimalnih standardov za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
visokošolskih zavodih, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 
dne 18. novembra 2010, izpolnjevati še naslednje strokovne pogoje, merila in kriterije:

a) Asistent
• izobrazbo pridobljeno po magistrskem študijskem programu oziroma izobrazbo, ki v skladu z 
zakonom ustreza izobrazbi pridobljeni po magistrskem študijskem programu,
• sposobnost za raziskovalno delo.

b) Asistent z magisterijem
• magisterij znanosti (stari),
• aktivnosti in dosežki, ki kažejo na sposobnost kandidata za samostojno raziskovalno delo.

c) Asistent z doktoratom



• doktorat znanosti,
• objavljena oz. dokumentirana znanstveno raziskovalna dela,
• uspešna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih,
• aktivnosti in dosežki, ki kažejo na sposobnost kandidata za samostojno vodenje projektov.

č) Znanstveni sodelavec
Obvezni pogoji:
• doktorat znanosti,
• dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
• publikacije v mednarodnem merilu oziroma priznana umetniška dela

° Kakovost in število znanstvenih del, za umetniška področja pa pojavljanje kandidatovega 
dela na referenčnih mestih (razstavišča, festivali, publikacije itd.)
° Število citatov oziroma drugih odzivov na delo kandidata

• uveljavljenost v domači in mednarodni strokovni javnosti.
Dodatni kriteriji: 
• pedagoško delo (učbeniki, predavanja itd.),
• nagrade,
• članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih,
• organizacijske sposobnosti (vodenje projektov),
• vključenost v mednarodne tokove.

d) Višji znanstveni sodelavec
Obvezni pogoji: 
• doktorat znanosti,
• dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
• publikacije v mednarodnem merilu oziroma priznana umetniška dela

° Kakovost in število znanstvenih del, za umetniška področja pa pojavljanje kandidatovega 
dela na referenčnih mestih (razstavišča, festivali, publikacije itd.)
° Število citatov oziroma drugih odzivov na delo kandidata

• sodobnost področja dela,
• sodelovanje s tujimi ustanovami in skupinami,
• finančno ovrednoteno vodenje projektov,
• mentorstvo pri diplomskih, magistrskih ali doktorskih delih,
• vsaj enomesečno neprekinjeno dokumentirano raziskovalno delo na tujih znanstvenih institucijah 
ali ustreznih univerzah ali sodelovanje v okviru mednarodnih povezav po zaključenem doktorskem 
študiju.
Dodatni kriteriji: 
• pedagoško delo (učbeniki, predavanja itd.),
• nagrade,
• sodelovanje z gospodarstvom, za umetniška področja pa interdisciplinarno delovanje in
vpetost v različne nivoje delovanja nacionalnih in mednarodnih kulturnih in umetniških
dogodkov,
• članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih,
• organizacijske sposobnosti (vodenje projektov in skupin itd.).

e) Znanstveni svetnik
Obvezni pogoji: 
• doktorat znanosti,
• dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela
• publikacije v najuglednejših mednarodnih znanstvenih revijah ali monografije pri uglednih
mednarodnih založbah oziroma priznana umetniška dela v svetovnem merilu

° Kakovost in število znanstvenih del, za umetniška področja pa pojavljanje



kandidatovega dela na referenčnih mestih v tujini (razstavišča, festivali, publikacije
itd.)
° Nadpovprečno število citatov oziroma drugih mednarodnih odzivov na delo kandidata
° Vsaj nekaj visoko citiranih znanstvenih del

• strokovno vodenje in zagotavljanje finančnega pokritja za skupino raziskovalcev, ki deluje
na njegovi znanstveni problematiki,
• sodobnost področja dela,
• sodelovanje s tujimi ustanovami in skupinami,
• finančno ovrednoteno vodenje projektov v MG,
• izkušnje z vodenjem večjih raziskovalnih ali umetniških skupin, laboratorijev, centrov ali
fakultet
• mentorstvo pri diplomskih, magistrskih ali doktorskih delih
• vsaj trimesečno dokumentirano raziskovalno delo na tujih znanstvenih institucijah ali ustreznih  
univerzah ali sodelovanje v okviru mednarodnih povezav po zaključenem doktorskem študiju
Dodatni kriteriji:
• pedagoško delo (učbeniki, predavanja na tujih univerzah oziroma predstavitev umetniških
del v tujini itd.),
• nagrade,
• novi ali izboljšani izdelki oziroma tehnologije,
• sodelovanje z gospodarstvom, za umetniška področja pa interdisciplinarno delovanje in
vpetost v različne nivoje delovanja nacionalnih in mednarodnih kulturnih in umetniških
dogodkov,
• članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih.

5. člen
Kandidat mora za izvolitev v naziv dosegati ustrezne kvantitativne kazalnike znanstvene uspešnosti 
oziroma zadostiti naslednjim minimalnim pogojem:

Znanstveni sodelavec:
• upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >150 ali A'>50 ali A">25: kot časovni 
interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, ali
•upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >100 ali A'>25 ali A">0: kot časovni 
interval se upošteva obdobje zadnjih petih let.

Višji znanstveni sodelavec:
• upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >200 ali A'>100 ali A">50: kot časovni 
interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
• upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >150 ali A'>50 ali A">25: kot časovni 
interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve.

Znanstveni svetnik:
• upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >300 ali A'>150 ali A">75: kot časovni 
interval se upošteva celotno obdobje raziskovalne dejavnosti, in
•upoštevano število točk (za ustrezno znanstveno vedo) >200 ali A'>100 ali A">50: kot časovni 
interval se upošteva obdobje od zadnje izvolitve.

(A', A" in upoštevano število točk so določeni v pravilniku, ki ureja postopke (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.)

6. člen
Naziv raziskovalnega delavca lahko pridobi kandidat z izpolnitvijo zahtevanih strokovnih pogojev.
Postopek za podelitev naziva kandidatu se začne s povabilom direktorja MG.



7. člen
O predlagani podelitvi naziva odloča direktor MG na podlagi ocen, ki jih poda strokovni organ (v 
nadaljevanju »strokovna komisija«), sestavljen najmanj iz treh članov. Direktor s sklepom vsakič 
imenuje člane komisije.

8. člen
Postopek za napredovanje oziroma obnovo naziva se začne najmanj 6 mesecev pred iztekom
veljavnega naziva.

9. člen
Kandidat mora prošnjo za pridobitev naziva raziskovalnega delavca v pisni obliki vložiti v MG.
Prošnji je treba predložiti:
a) življenjepis;
b) dokazila o izpolnjevanju pogojev za podelitev naziva, kot so navedena pri pogojih in dodatnih
kriterijih za podelitev;
c) bibliografijo, za umetniška področja pa popis pojavljanja del z opisom avtorskega vložka;
d) seznam 10 najpomembnejših del iz točke c, ločeno po habilitacijskih obdobjih;
e) sklep o podelitvi trenutno veljavnega naziva, v kolikor je bil kandidat habilitiran na drugi
visokošolski ustanovi.
V vlogi lahko kandidat navede področje, za katero si želi pridobiti naziv.

10. člen
Če se ugotovi, da je predložena prošnja ali dokumentacija nepopolna ali neustrezno
sestavljena, se v 15 dneh pozove kandidata, da odpravi pomanjkljivosti. Rok za dopolnitev vloge je 
15 dni. Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog umaknil.

11. člen
Direktor MG je dolžan vlogo kandidata najkasneje v 15 dneh od njene popolnosti posredovati v
obravnavo članom strokovne komisije, ki jih imenuje s sklepom. 
Vlogo kandidata, ki je bil za istovrsten naziv habilitiran na drugi visokošolski ali raziskovalni 
ustanovi, direktor MG obravnava ob smiselni uporabi posameznih določb teh pravil.

12. člen
Člani strokovne komisije posamično izdelajo strokovne ocene o kandidatovem izpolnjevanju 
pogojev za podelitev ustreznega naziva (v nadaljnjem besedilu: »strokovna ocena«). Člani komisije 
morajo imeti enak ali višji naziv od kandidata. Najmanj dva člana komisije morata biti predstavnika
visokošolskih učiteljev oziroma raziskovalnih sodelavcev, ki imajo višji naziv, kot je naziv, za 
katerega kandidat kandidira. V komisiji morata biti vsaj dva visokošolska učitelja oziroma 
raziskovalna sodelavca, ki imata naziv iz ožjega področja, za katerega se kandidatu podeljuje naziv, 
eden pa je lahko iz širšega področja dela kandidata. 

Za izvolitev v enega od dveh najvišjih nazivov mora biti vsaj eden izmed članov strokovne komisije
zaposlen zunaj raziskovalne organizacije. Član komisije ne more hkrati kandidirati za določen 
naziv. 

13. člen
Člani komisije izdelajo za raziskovalne delavce vsak svojo in neodvisno strokovno oceno o tem, 
kako kandidat izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, znanstvene in umetniške 
ustvarjalnosti. Strokovno oceno se pripravi najkasneje v roku 1 meseca od imenovanja komisije.



14. člen
Strokovna ocena iz prvega odstavka 12. člena teh pravil mora vsebovati:
• mnenje o znanstvenoraziskovalni oziroma umetniški dejavnosti kandidata;
• mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata;
• mnenje o strokovnih izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in o njihovi ustreznosti;
• mnenje, v kolikšni meri temelji kandidatova inovativnost, umetniška ali raziskovalna dejavnost na 
dosežkih sodobne znanosti oziroma umetnosti ter stroke;
• mnenje o kandidatovi organizacijski sposobnosti in delu v MG;
• mnenje o izpolnjevanju posameznih pogojev iz 4. in 5. člena teh pravil.
V poročilu lahko člani komisije predlagajo ustrezen naziv, ki naj se kandidatu podeli.

15. člen
Po obravnavi pridobljene dokumentacije člani strokovne komisije posredujejo strokovne ocene s 
celotno dokumentacijo in predlogi za odločitev direktorju MG. Člani komisije lahko direktorju MG 
predlagajo, da:
• vlogo kandidata zaradi neustreznosti zavrne,
• kandidatu podeli predlagani naziv.

16. člen
Dokončno odločitev o nazivu kandidata in področju habilitacije sprejme direktor MG na podlagi 
vrednostne ocene vseh dokumentov, mnenj in predlogov članov komisije.

V kolikor iz vloge, dokumentov, mnenj in predloga komisije izhaja, da pogoji za imenovanje v 
predlagani naziv niso izpolnjeni, lahko direktor:
• prošnjo kandidata zavrne;
• v skladu z določbo 18. člena teh pravil kandidatu ponovno podeli isti naziv. Za ponovno
izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve treba izpolnjevati najmanj polovico
obveznih pogojev in dodatnih kriterijev, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv.

17. člen
Veljavnost podelitve naziva je za naziv:
• asistent – 3 leta,
• asistent z magisterijem znanosti – 3 leta,
• asistent z doktoratom – 3 leta,
• znanstveni sodelavec – 5 let,
• višji znanstveni sodelavec – 5 let,
• znanstveni svetnik – neomejeno.

18. člen
Ponovna izvolitev v naziv je možna po sledeči dinamiki:
• asistent in asistent z magisterijem znanosti sta lahko še enkrat izvoljena v isti naziv
• asistent z doktoratom je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv, pri čemer je skupna doba v nazivu 
največ šest let
• ponovna izvolitev v naziv znanstveni sodelavec in višji znanstveni sodelavec ni omejena
• izvolitev v naziv znanstvenega svetnika je trajna

19. člen
Direktor lahko po kriterijih in merilih, ki so predmet tega pravilnika, s sklepom posameznega 
raziskovalca razvrsti v določen raziskovalni naziv, vendar največ za obdobje enega leta. Doba v 
nazivu, ki ga podeli direktor, se ne všteva v dobo za izvolitev v raziskovalni naziv, ki ga izvede 
komisija.



20. člen
Kandidatom, ki jim v času postopka podelitve poteče veljavnost naziva, se do končanja postopka
veljavnost tega naziva podaljša.
Veljavnost naziva se lahko na prošnjo kandidata podaljša v primeru dolgotrajne bolezni za toliko
časa, kot je trajala odsotnost, in za čas starševskega dopusta.

21. člen
Sklep o podelitvi naziva oziroma zavrnitvi vloge kandidata ter sklep o ustavitvi postopka izda 
direktor MG.

22. člen
Pravila o pogojih in postopku za podelitev nazivov raziskovalnih delavcev v Moderni galeriji 
začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Ljubljana, 4. 10. 2021

Direktor, izr. prof. dr. Aleš Vaupotič

Priloga 1: Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov



Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov 
 

 

Znanstveni 
(RO) 

Strokovno-
raziskovalni 
(RO) 

Razvojni 
(GD, JIZ) 

 Pedagoško 
raziskovalni 
po zakonu 
o visokem 
šolstvu –
 visokošolsk
i učitelji 
(JRO, RO) 

 

Znanstveni 
delavci po 
zakonu o 
visokem 
šolstvu 
(JRO, RO) 

Raziskovalno
-razvojni 
(JRO)1  

 

Strokovno 
raziskovalni 
v 
humanistiki 
(JRO)2 

0 1 2  3  4 6  7 

01 
asistent/ 
asistentka  

11 
asistent/ 
asistentka 

21 
razvijalec/ 
razvijalka 

 31 
asistent/ 
asistentka 

   61 
asistent/ 
asistentka 

   

02 
asistent z 
magisterijem 
znanosti/ 
asistentka z 
magisterijem 
znanosti 

12 
višji asistent/ 
višja 
asistentka 

22 
višji 
razvijalec/ 
višja 
razvijalka 

      62 
asistent – 
specialist/ 
asistentka- 
specialistka 

   

               74 
strokovni 
sodelavec v 
humanistiki/ 
strokovna 
sodelavka v 
humanistiki 

03 
asistent z 
doktoratom/ 
asistentka z 
doktoratom  

13 
višji 
strokovno-
raziskovalni 
asistent/ 
višja 
strokovno-
raziskovalna 
asistentka 

23 
samostojni 
razvijalec/ 
samostojna  
razvijalka 
 
 

      63 
višji 
raziskovalno-
razvojni 
asistent/ 
višja 
raziskovalno-
razvojna 
asistentka 

   

04 
znanstveni 
sodelavec/ 
znanstvena 
sodelavka 

14 
strokovno-
raziskovalni 
sodelavec/ 
strokovno-
raziskovalna 
sodelavka 

24 
razvojni 
sodelavec/ 
razvojna 
sodelavka 

 34 
docent 
(znanstveni 
sodelavec)/ 
docentka 
(znanstvena 
sodelavka) 

 44 
znanstveni 
sodelavec/ 
znanstvena 
sodelavka 

64 
raziskovalno-
razvojni 
sodelavec/ 
raziskovalno-
razvojna 
sodelavka 

 75 
samostojni 
strokovni 
sodelavec v 
humanistiki/ 
samostojna 
strokovna 
sodelavka v 
humanistiki 

05 
višji znanstveni 
sodelavec/ 
višja 
znanstvena 
sodelavka 

15 
višji 
strokovno-
raziskovalni 
sodelavec/ 
višja 
strokovno-
raziskovalna 
sodelavka 

25 
višji razvojni 
sodelavec/    
višja 
razvojna 
sodelavka 

 35 
izredni 
profesor 
(višji 
znanstveni 
sodelavec)/ 
izredna 
profesorica 
(višja 
znanstvena 
sodelavka) 

 45 
višji 
znanstveni 
sodelavec/ 
višja 
znanstvena 
sodelavka 

65 
višji 
raziskovalno-
razvojni 
sodelavec/ 
višja 
raziskovalno-
razvojna 
sodelavka 

 76 
samostojni 
strokovni 
sodelavec- 
specialist v 
humanistiki/ 
samostojna 
strokovna 
sodelavka- 
specialistka v 
humanistiki 

06 
znanstveni 
svetnik/ 
znanstvena 
svetnica 

16 
strokovno 
raziskovalni 
svetnik/ 
strokovno 
raziskovalna 
svetnica 

26 
razvojni 
svetnik/ 
razvojna 
svetnica 

 36 
redni 
profesor 
(znanstveni 
svetnik)/ 
redna 
profesorica 
(znanstvena 
svetnica) 

 46 
znanstveni 
svetnik/ 
znanstvena 
svetnica 

66 
raziskovalno-
razvojni 
svetnik/ 
raziskovalno-
razvojna 
svetnica 

   

 


