Na podlagi 2. odstavka 28. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 96/2002, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), 5. odstavka 36.
člena, 45. člena in 5. odstavka 46. člena Statuta Inštituta za novejšo zgodovino,
Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št 126/2008, št. 41/2009 in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. L. RS, št. 80/2012)
je Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino na 75. seji dne 20.06.2013. sprejel
naslednji

PRAVILNIK O IMENOVANJIH IN VOLITVAH V ZNANSTVENE NAZIVE NA
INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO

1. člen
S tem aktom določa Inštitut za novejšo zgodovino (v nadaljevanju: INZ) pogoje ter
merila za imenovanja in volitve v znanstvene nazive.
V znanstvene nazive se imenujejo oziroma volijo raziskovalci, ki so zaposleni na INZ
ali so člani programskih in projektnih skupin, ki so vpete v program raziskovalnega
dela, katerega nosilec je inštitut.
Imenovanja in izvolitve v znanstvene nazive se izvajajo za področje novejše
zgodovine.
2. člen
V tem Pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so
uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
3. člen
V znanstvene nazive so lahko imenovani oziroma izvoljeni raziskovalci, ki so vpisani v
evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v
register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije.
4. člen
Imenovani in voljeni znanstveni nazivi so:
•
•
•
•
•

asistent;
asistent z magisterijem;
asistent z doktoratom;
znanstveni sodelavec;
višji znanstveni sodelavec;
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•

znanstveni svetnik.

Imenovani znanstveni nazivi so asistent, asistent z magisterijem in asistent z
doktoratom.
Voljeni znanstveni nazivi so znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in
znanstveni svetnik.
5. člen
V znanstvene nazive so lahko imenovani oziroma voljeni kandidati, ki poleg pogojev,
določenih z zakonom, s svojim znanstveno raziskovalnim in strokovnim delom
dokazujejo znanstveno raziskovalno ustvarjalnost in strokovno usposobljenost, imajo
praktične izkušnje v stroki in obvladajo en tuj jezik na nižji ravni in en tuj jezik na
višji ravni zahtevnosti.
V primeru, da iz kandidatovega življenjepisa in bibliografije ni razvidno, da obvlada
en tuj jezik na nižji ravni in en tuj jezik na višji ravni zahtevnosti, kandidat izjavo o
znanju svetovnih jezikov poda Znanstvenemu svetu INZ.
6. člen
V naziv asistenta je lahko imenovan, kdor:
-

ima specializacijo po visokošolski izobrazbi ali univerzitetno izobrazbo in
izpolnjene pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva oziroma opravljeno II. stopnjo bolonjskega študijskega programa;
ima sposobnost za raziskovalno delo.

V naziv asistenta z magisterijem je lahko imenovan, kdor:
-

ima magisterij znanosti;
opravlja uspešno raziskovalno delo, ki kaže sposobnost kandidata za
samostojno, raziskovalno delo.

V naziv asistenta z doktoratom je lahko imenovan, kdor:
-

ima doktorat znanosti;
ima objavljena dela s področja dejavnosti (objavljena dokumentirana
znanstveno raziskovalna dela, aktivna udeležba na domačih in mednarodnih
strokovnih srečanjih)
uspešno opravlja raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za
samostojno vodenje projektov.

V naziv znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor:
-

ima doktorat znanosti;
je uspešen pri reševanju znanstvenih problemov;
ima ustrezno bibliografijo za izvolitev v zaprošeni naziv;
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-

-

je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje
v domači in mednarodni strokovni javnosti s področja novejše zgodovine;
izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki so določeni
v Pravilniku, ki ureja kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta;
ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
ima pozitivno oceno Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata, ki
jo imenuje Znanstveni svet.

Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca ni omejena.

Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke,
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 100 točk kumulativno iz
naslova znanstvene dejavnosti; najmanj 3 dela – pri katerih mora biti kandidat prvi
avtor – morajo biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava
mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost
(bibliografske enote z oznako Aʹ in Aʹʹ).
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor:
-

-

-

-

-

ima doktorat znanosti;
je sposoben samostojno znanstveno delati in ustvarjati nova znanja na svojem
raziskovalnem področju;
ima ustrezno bibliografijo za izvolitev v zaprošeni naziv, v kateri mora biti
razvidno najmanj eno (1) celostno (monografija, knjiga) znanstveno delo,
katerega avtor oziroma vodilni avtor je, in je pomembno za razvoj ter
uveljavljanje stroke v nacionalnem oziroma mednarodnem okviru;
je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje
v domači in mednarodni strokovni javnosti s področja novejše zgodovine in
druga objavljena, strokovni kritiki podvržena znanstvena dela;
izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki se
ugotavljajo na podlagi kriterijev, ki so določeni v Pravilniku, ki ureja kriterije za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta;
ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
je bil praviloma vsaj enkrat ponovno izvoljen v naziv znanstvenega sodelavca,
razen v kolikor bi vsaj dvakrat presegal minimalne pogoje za izvolitev v
zaprošeni naziv;
ima pozitivno oceno Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata, ki
jo imenuje Znanstveni svet.

Ponovna izvolitev v naziv višjega znanstvenega sodelavca ni omejena.

Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alinee te točke,
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 200 točk kumulativno, od tega
najmanj 100 točk od zadnje izvolitve. Najmanj 6 del mora biti objavljenih ali
predstavljenih na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali
pomembnost za narodno ali državno samobitnost (od tega najmanj 3 dela po zadnji
izvolitvi; bibliografske enote z oznako Aʹ in Aʹʹ). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6
del) mora kandidat biti vodilni avtor.
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V naziv znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor:
-

-

-

ima doktorat znanosti;
znanstveno dela na pridobivanju vrhunskega novega znanja
objavlja znanstvena dela v mednarodnem prostoru in nacionalno pomembna
dela s področja novejše zgodovine;
poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo
oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;
ima izkazano mednarodno odmevnost;
je sposoben reševati najtežavnejše znanstvene ali vrhunske strokovne
probleme;
ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
skrbi za razvoj svojega raziskovalnega področja;
ima ustrezno bibliografijo za izvolitev v zaprošeni naziv, v kateri morata biti
razvidni najmanj dve (2) celostni (monografija, knjiga) znanstveni deli, katerih
avtor oziroma vodilni avtor je, in so pomembna za razvoj ter uveljavljanje
stroke v nacionalnem oziroma mednarodnem okviru;
ima pozitivno oceno Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata, ki
jo imenuje Znanstveni svet;
je bil praviloma vsaj dvakrat izvoljen v naziv višjega znanstvenega sodelavca,
razen v kolikor bi vsaj dvakratno presegal minimalne pogoje za izvolitev v
zaprošeni naziv;
zanj Znanstveni svet INZ pridobi predhodno soglasje Znanstvenega sveta
Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 3., 9. in 10. alinee te
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 400 točk kumulativno,
od tega najmanj 100 točk od zadnje izvolitve. Najmanj 12 del mora biti objavljenih ali
predstavljenih na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali
pomembnost za narodno ali državno samobitnost (od tega najmanj 6 del po zadnji
izvolitvi; bibliografske enote z oznako Aʹ in Aʹʹ). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12
del) mora kandidat biti vodilni avtor.
V postopku izvolitve v naziv znanstvenega svetnika se upoštevajo določila 6. člena
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. L. RS,
št. 80/2012).
7. člen
Imenovanja in izvolitve v znanstvene nazive se izvajajo na podlagi »PREGLEDA DELA
IN TOČKOVALNIKA« ter »NAVODIL IN POJASNIL ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA…«, ki
ju sprejme Znanstveni svet INZ.
Pri nadaljnjih imenovanjih oziroma izvolitvah v znanstveni naziv se morajo kandidati
izkazati z uspešnim znanstveno raziskovalnim in strokovnim delom v obdobju po
prvem imenovanju oziroma izvolitvi.
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Za ponovno imenovanje oziroma izvolitev v isti naziv morajo kandidati v obdobju od
zadnje izvolitve doseči najmanj 50 % točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji
naziv. Prav tako morajo v smislu določil drugega odstavka 14. člena tega Pravilnika
posebej predstaviti dva (2) najpomembnejša znanstveno raziskovalna dosežka iz
zadnjega elekcijskega obdobja, pri katerih so prvi ali vodilni avtorji.
8. člen
Veljavnost imenovanja ali izvolitve je za naziv:
asistent
asistent z magisterijem
asistent z doktoratom
znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
znanstveni svetnik

3 leta
3 leta
3 leta
5 let
5 let
trajna

Veljavnost izvolitve se na zahtevo raziskovalca ustrezno podaljša za čas porodniškega
oziroma starševskega ali bolniškega dopusta, če ta traja več kot tri mesece.
9. člen
V naziv asistent je lahko ponovno še enkrat imenovan asistent, ki je dokazal uspehe
v znanstvenem delu in je opravil vse obveznosti razen magistrskega dela po
programu za pridobitev magisterija oziroma drugih zaključnih obveznosti na
podiplomskem študiju oziroma II. stopnji bolonjskega študijskega programa.
10. člen
V naziv asistent z magisterijem je lahko ponovno imenovan asistent z magisterijem,
ki je dokazal uspehe v znanstvenem delu.
11. člen
V naziv asistent z doktoratom je lahko ponovno še enkrat imenovan asistent z
doktoratom, ki je dokazal uspehe v znanstvenem delu in izpolnjuje pogoje, določene
v tretjem odstavku 7. člena tega Pravilnika, pri čemer je skupna doba v nazivu lahko
največ šest let.
12. člen
V naziv znanstvenega sodelavca je lahko ponovno izvoljen znanstveni sodelavec, ki je
dokazal uspehe v znanstvenem delu in izpolnjuje pogoje, določene v tretjem
odstavku 7. člena tega Pravilnika.
Ponovna izvolitev ni omejena.
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13. člen
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko ponovno izvoljen višji znanstveni
sodelavec, ki je dokazal uspehe v znanstvenem delu in izpolnjuje pogoje, določene v
tretjem odstavku 7. člena teh Meril.
Ponovna izvolitev ni omejena.
14. člen
Bibliografsko vrednost znanstvenih in strokovnih del se ocenjuje po kvantitativnih (s
pomočjo točk) in kvalitativnih kriterijih znanstvene uspešnosti. Za celovito
predstavitev dejavnosti kandidata in kot pomoč pri pisanju biografije in bibliografije
se uporabljata "PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK" ter "NAVODILA IN POJASNILA ZA
IZVAJANJE PRAVILNIKA...".
Za kvalitativno oceno kandidat (razen za imenovanje v naziv asistenta in asistenta z
magisterijem) v vlogi posebej predstavi pet (5) najpomembnejših znanstveno
raziskovalnih dosežkov in pet (5) najpomembnejših družbeno-ekonomskih
relevantnih dosežkov v zadnjih petih (5) letih oziroma v obdobju od zadnjega
imenovanja oziroma izvolitve. Za kvalitativno merilo se uporabi tudi celotna
bibliografija kandidata, zavedena v sistemu SICRIS (COBISS, WoS).
Kandidat za imenovanje v naziv asistenta v vlogi posebej predstavi en (1)
najpomembnejši znanstveno raziskovalni dosežek, kandidat za imenovanje v naziv
asistenta z magisterijem pa v vlogi posebej predstavi en (1) najpomembnejši
znanstveno raziskovalni dosežek in en (1) najpomembnejši družbeno ekonomsko
relevanten dosežek v zadnjih treh (3) letih oziroma v obdobju od zadnjega
imenovanja. Za kvalitativno merilo se uporabi tudi celotna bibliografija kandidata,
zavedena v sistemu SICRIS (COBISS, WoS).
15. člen
TOČKOVANJE BIBLIOGRAFIJE
1.
1.1.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Monografija

1.1.1.

Doma

do 40 točk

1.1.2.

V tujini

do 50 točk

1.2.

Del monografije

1.2.1.

Doma

1.2.2.

do 8 točk

V tujini

do 10 točk
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1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

Dokumentirani objavljeni referati na
simpozijih in znanstvenih seminarjih
Domači
Mednarodni
Uvodno, objavljeno plenarno predavanje

kongresih,

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

Na sestankih z domačo udeležbo
Na sestankih z mednarodno udeležbo
Članki z recenzijo

1.5.1.

Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno
izmenjavo in povzetek v tujem jeziku

do 1 točke
do 2 točki
do 2 točki
do 5 točk
do 10 točk

2.
2.1.

STROKOVNA DEJAVNOST
Strokovna monografija

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Doma
V tujini
Urednik ali sourednik revije, knjige

do 10 točk
do 15 točk

2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Domače
Tuje
Strokovni članek
Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize
Poljudno strokovni članki
Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji
Znanstvenega sveta INZ oziroma Komisije za oceno
strokovne usposobljenosti kandidata

do 3 točke
do 6 točk
do 1 točke
do 1 točke
do 1 točke
do 20 točk

(Npr.: organizacija znanstvenih srečanj; prenos rezultatov znanstvenega dela v širšo
družbeno prakso; prenos znanja v delo državnih in drugih organov in organizacij;
sodelovanje pri izdelavi strokovne podlage za nove predpise; aktivnosti v organih
mednarodnih združenj in mednarodnih žirijah.)
16. člen
Raziskovalci so imenovani oziroma voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu:
asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom, znanstveni sodelavec, višji
znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik.
Imenovanja in izvolitve v navedene nazive ni mogoče doseči s preskokom nazivov.
Predčasno imenovanje oziroma izvolitev v naziv je možna samo v primeru, ko
kandidat izkazuje izjemne znanstvne dosežke, verificirane v mednarodnem prostoru
in hkrati za 50% presega minimalno število točk na podlagi kvantitativnih kazalcev in
meril za izvolitev. Izjemni dosežki kandidata so prejem pomembne splošno znane
strokovne mednarodne nagrade in izid izjemno pomembnega dela z dokazano veliko
odmevnostjo v tujini. O tem, ali je določen znanstveni dosežek izjemnega značaja,
odloči Znanstveni svet.
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Postopek za predčasno izvolitev v znanstveni naziv ne more biti sprožen pred iztekom
prvih treh let elekcijskega obdobja.
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 6 mesecev pred potekom
veljavnega naziva, sicer je vloga redna.
Predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi ne zadošča
za dopustitev vloge za predčasno izvolitev.
17. člen
Pred vložitvijo vloge za izvolitev oziroma imenovanje v zaprošeni naziv kandidat
Znanstvenemu svetu predloži ustrezno dokumentacijo (predvlogo) v pregled in
odobritev. Vložitev predvloge ne pomeni začetka uradnega postopka izvolitve
oziroma imenovanja v znanstveni naziv.
Znanstveni svet v največ 15 dneh od prejema pregleda predvlogo in ugotovi ali
kandidat izpolnjuje formalne in kvantitativne pogoje, določene s tem Pravilnikom, za
izvolitev oziroma imenovanje v zaprošeni naziv. V kolikor je predvloga popolna, o tem
obvesti kandidata in jo posreduje v postopek.
Če predvloga pogojev ne izpolnjuje, Znanstveni svet kandidata najmanj v roku
nakasneje v 15 dni od prejema pisno seznani z pomanjkljivostmi oziroma
neizpolnjevanjem pogojev. Kandidat mora nato najkasneje v 15 dneh Znanstvenemu
svetu predložiti dopolnjeno oziroma popravljeno vlogo za izvolitev oziroma
imenovanje v zaprošeni znanstveni naziv.
18. člen
Postopek za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv se začne s popolno
vlogo kandidata za izvolitev v naziv.
Gradivo za vlogo za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv je dostopno na
Spletni strani INZ oziroma v Tajništvu INZ.
Kandidat mora vložiti pisno vlogo za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv
Znanstvenemu svetu INZ.
Postopek za obnovo naziva oziroma napredovanje se začne najpozneje pet (5)
mesecev pred iztekom veljavnega naziva. Kandidati so dolžni pravočasno, to je
najpozneje pet (5) mesecev pred iztekom veljavnega naziva, vložiti vlogo za
imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv.
19. člen
Raziskovalca, ki v skladu s četrtim odstavkom 18. člena v predpisanem času ne vloži
vloge za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv (napredovanje v višji naziv
ali ponovno imenovanje v naziv), Znanstveni svet INZ najprej pisno pozove, da
najkasneje v 20 dneh vloži vlogo za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv.
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Če tega v 30 dneh od prejema obvestila ne stori, se šteje, da ni vložil prošnje za
imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv.
20. člen
Kandidat mora pripraviti vlogo za imenovanje oziroma izvolitev v znanstveni naziv, ki
jo predloži Znanstvenemu svetu INZ, na podlagi Navodil in pojasnil za izvajanje
pravilnika za imenovanja in volitve v znanstvene nazive na Inštitutu za novejšo
zgodovino.
21. člen
Ko Znanstveni svet INZ ugotovi, da kandidat izpolnjuje formalne in kvantitativne
pogoje za izvolitev v zaprošeni naziv, njegova vloga pa je popolno in ustrezno
sestavljena, imenuje tri uveljavljene raziskovalce s področja novejše zgodovine v
Komisijo za oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
Komisija za oceno usposobljenosti kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv mora biti
imenovana v roku tridesetih (30) dni po vložitvi vloge za imenovanje oziroma
izvolitev v znanstveni naziv. Člani Komisije za oceno strokovne usposobljenosti
kandidata so lahko znanstveni delavci ali visokošolski učitelji istega ali višjega naziva,
za katerega je zaprosil kandidat. Člani Komisije so lahko tudi upokojeni znanstveni
delavci in univerzitetni učitelji z ustreznim nazivom. V Komisijo za oceno strokovne
usposobljenosti kandidata je lahko imenovan največ en član izmed zaposlenih na
INZ.
S pristankom na imenovanje v Komisijo za oceno strokovne usposobljenosti
kandidata se šteje, da ocenjevalec pristaja na Pravilnik o imenovanjih in volitvah v
znanstvene nazive na Inštitutu za novejšo zgodovino.
Kandidat lahko v svoji vlogi navede eno osebo, za katero ne želi, da bi bila član
Komisije za oceno strokovni usposobljenosti kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv.
22. člen
Vsak član Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata na podlagi
prejetega gradiva (vloge kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv ter Pravilnika za
imenovanja in volitve v znanstvene nazive na Inštitutu za novejšo zgodovino v
Ljubljani) pripravi ločeno, neodvisno oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
Člani Komisije predložijo svoje ocene o strokovni usposobljenosti kandidata za
izvolitev v znanstveni naziv Znanstvenemu svetu INZ.
Člani Komisije za oceno usposobljenosti kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv
morajo predložiti Znanstvenemu svetu INZ pisno oceno najpozneje v 3 (treh)
mesecih po njihovem imenovanju.
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23. člen
Znanstveni svet INZ na podlagi pozitivnih ocen vseh treh poročevalcev o strokovni
usposobljenosti kandidata le-tega izvoli v zaprošeni naziv.
24. člen
Znanstveni svet lahko na podlagi predložene dokumentacije v enakovreden naziv
izvoli kandidata, ki je ta naziv pridobil na eni izmed univerz ali znanstveno
raziskovalnih ustanov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in se je zaposlil na INZ
oziroma se je vključil v delo programskih ali projektnih skupin, ki so vpete v program
raziskovalnega dela, katerega nosilec je inštitut.
Nazivi, ki so jih kandidati pridobili na eni od univerz v Republiki Sloveniji, so
enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti, in se prevedejo, kot sledi:
•
•
•
•
•
•

asistent = asistent;
asistent s pridobljenim nazivom magistra znanosti = asistent z magisterijem;
asistent s pridobljenim nazivom doktorja znanosti = asistent z doktoratom;
docent = znanstveni sodelavec;
izredni profesor = višji znanstveni sodelavec;
redni profesor = znanstveni svetnik.

Izvolitev v enakovredni naziv velja do izteka elekcijske dobe za katero je bil kandidat
izvoljen na eni izmed univerz oziroma znanstveno raziskovalnih ustanov, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
Nadaljnje izvolitve kandidatov, ki so se zaposlili na INZ oziroma so se vključili v delo
programskih ali projektnih skupin, ki so vpete v program raziskovalnega dela,
katerega nosilec je inštitut, se izvedejo skladno s tem Pravilnikom.
25. člen
Raziskovalci INZ, ki potrebujejo pedagoške nazive za izvajanje pedagoškega dela,
lahko prosto in neodvisno vlagajo prošnje za izvolitev habilitacijskim organom
univerz. INZ ne krije stroškov postopka.
26. člen
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.
Pisno vlogo kandidata iz prejšnjega odstavka tega člena rešuje pritožbena komisija,
ki jo imenuje direktor INZ s sklepom. Pritožbeno komisijo sestavljajo 3 člani, pri
čemer sta vsaj 2 člana komisije člana Upravnega odbora INZ (eden izmed članov
Upravnega odbora, ki ga imenuje ustanovitelj, in eden izmed članov UO, ki je
zaposlen na INZ). Pritožbena komisija lahko potrdi prvotno odločitev Znanstvenega
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sveta INZ ali pa sklep razveljavi in sprejme novo odločitev. Odločitev pritožbene
komisije je dokončna.
27. člen
Postopek za izvolitev mora biti zaključen v 5 (petih) mesecih od vložitve vloge v
skladu z 18. členom tega Pravilnika.
Izvolitveno obdobje velja od dneva, ko se je iztekla prejšnja veljavnost izvolitve.
Raziskovalcem, ki jim v času postopka za izvolitev poteče veljavnost raziskovalnega
naziva, Znanstveni svet s sklepom podaljša veljavnost naziva do zaključka postopka.
28. člen
Vse gradivo, nastalo v postopku imenovanja in volitev raziskovalcev v znanstvene
nazive, se hrani trajno.

PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Ta Pravilnik začne veljati dan po objavi na spletni strani INZ. S tem preneha veljati
Pravilnik o imenovanjih in volitvah v znanstvene nazive na Inštitutu za novejšo
zgodovino, sprejet 24. 3. 2011.

Predsednik Upravnega odbora:
Žarko Bogunovič

11

