Obrazložitev k Pravilniku o raziskovalnih nazivih
Predmet Pravilnika o raziskovalnih nazivih je določitev raziskovalnih nazivov raziskovalcev, zaposlenih
v raziskovalnih organizacijah, minimalnih pogojev, kazalnikov in meril za izvolitev v raziskovalni naziv,
primerjalnik nazivov, postopka za izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive ter spremljanje in
nadziranje izpolnjevanja pogojev za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv (1. člen).
Glede določitve raziskovalnih nazivov (3. člen) in glede določitve pogojev, kazalnikov in meril za
izvolitev v raziskovalni naziv (5. člen do 15. člen), pravilnik skoraj v celoti sledi dosedanji ureditvi
predmetnega področja in jih ne spreminja. Spremembe so le pri višjem znanstvenem sodelavcu
(glede mentorske dejavnosti in raziskovalnega dela v tujini) ter znanstvenem svetniku (glede
mentorske dejavnosti), kjer gre za uskladitev s pogoji, določenimi v predpisih na področju visokega
šolstva za ta naziva.
V postopku izvolitve mora raziskovalna organizacija upoštevati minimalne pogoje in merila, določene
s tem pravilnikom, lahko pa v svojem splošnem pravnem aktu določi zahtevnejše pogoje in merila za
izvolitev oziroma jih bolj razdela.
16. člen pravilnika sledi določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti in določa, da so raziskovalci, ki so zaposleni v raziskovalnih organizacijah, lahko
uvrščeni v ustrezen naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca
(v nadaljnjem besedilu: pedagoški nazivi), skladno z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Navedeni nazivi
so primerljivi z raziskovalnimi nazivi, primerjalnik raziskovalnih nazivov in pedagoških nazivov je
priloga pravilnika.
Prav tako pravilnik sledi dosedanji ureditvi postopka za izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive
(17. člen do 22. člen). Za razliko od dosedanje ureditve je v 22. členu sedaj tudi za najvišji strokovno
raziskovalni naziv in razvojni naziv določeno, da je vanj lahko praviloma imenovan, kdor je bil vsaj
enkrat izvoljen v naziv višjega strokovno-raziskovalnega sodelavca oziroma višjega razvojnega
sodelavca.
Pravilnik tudi glede nadzora nad izvajanjem pravilnika ne uvaja novosti glede na dosedanjo ureditev,
dodatno je specificirano, da ARRS lahko nadzor opravlja tudi v okviru oddajanja napovedi in poročil o
raziskovalnih urah (23. člen).
V prehodnih določbah je določeno, da obstoječi dodeljeni raziskovalni nazivi veljajo do izteka
veljavnosti njihove izvolitve (24. člen). Raziskovalne organizacije pa morajo uskladiti obstoječe
splošne pravne akte z določbami tega pravilnika v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika (25.
člen).
Vacatio legis pravilnika je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (27. člen).

