Na podlagi Statuta Javnega zavoda ®ivalski vrt Ljubljana je direktorica Barbara
Miheliè sprejela naslednji
PRAVILNIK O POSTOPKU IZVOLITVE V RAZISKOVALNE NAZIVE
1. Splo¹ne doloèbe
1. èlen

S tem pravilnikom se doloèa postopek izvolitev v raziskovalne nazive v Javnem

zavodu ®ivalskivrt Ljubljana (v nadaljevanju ZOO).
V postopku za izvolitev v raziskovane nazive se smiselno uporabljajo doloèila
Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, ¹t. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12,

4/13 - popr. 5/17, 31/17, 7/19), èe ni s Statutom Javnega zavoda ®ivalski vrt
Ljubljana ali s tem pravilnikom doloèeno drugaèe.
2. èlen

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnièni obliki mo¹kega spola, so
uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
2. Postopek izvolitve
3. èlen

Vlogo mora kandidat podati v tiskani ali elektronski obliki, èe za to obstajajo tehniène
mo¾nosti organa, pri èemer mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s
kvalificiranim potrdilom. V vlogi kandidat navede:
naziv, za katerega podaja vlogo,
podroèje oziroma znanstveno vedo izvolitve in

prilo¾i ustrezna dokazila v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih (Uradni list
RS, ¹t. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 - popr. 5/17, 31/17, 7/19).
Vlogo za izvolitev kandidat vlo¾ipri Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve ZOO.
4. èlen

Postopek za izvolitev v vi¹ji naziv se ne more zaèeti prej kot ¹est mesecev pred
potekom veljavnosti izvolitve.

Pri raziskovalcih, ki v skladu z Meriti za izvolitve v raziskovalne nazive v zadnjem
obdobju izkazujejo izjemne dose¾ke,se izjemoma lahkozaène postopek za izvolitev
predèasno, vendar ¹ele po poteku polovice dobe veljavnega naziva.

5. èlen

Èeje vloga nepopolna, nerazumljiva ali ni pravilno sestavljena, je samo zaradi tega
ni dovoljeno zavreèi. Komisija je dol¾nav roku petih delovnih dni od prejema vloge za
izvolitev direktorici podati predlog, da se kandidata pozove k dopolnitvi vloge.
Direktorica s sklepom pozove kandidata, da pomanjkljivosti odpravi v roku,
doloèenem v sklepu. Rok za dopolnitev ne sme biti kraj¹i od 30 dni. Kandidata se v
sklepu tudi opozori, da èe v roku vloge ne bo dopolnil, bo njegova vloga zavr¾ena.
Rok za dopolnitev vloge je mogoèe iz utemeljenih razlogov na obrazlo¾en predlog
kandidata podalj¹ati. O podalj¹anju rokov s sklepom odloèi direktorica.

Èe kandidat pomanjkljivosti ne odpravi v doloèenem roku, se ¹teje, da je vloga
nepopolna in jo direktorica s sklepom zavr¾e.Zoper ta sklep je dovoljena prito¾bana
svet zavoda, ki se vlo¾iv petnajstih dneh od dneva, ko je bil kandidatu vroèen sklep.
Prito¾base vlo¾ipisno.
6. èlen

Vsak èlan komisije poda loèeno strokovno poroèilo o izpolnjevanju pogojev kandidata
za izvolitev v ¾elen raziskovalni naziv in podroèje oziroma znanstveno vedo, v
katerem predlaga ustreznost oz. neustreznost izvolitve.

Èlanistrokovne komisije morajo imeti enak ali vi¹ji raziskovalni naziv kotje naziv, za
katerega kandidat kandidira.
Strokovno poroèilo komisije:
- obravnava kvantitativne in kvalitativne kazalnike znanstvene uspe¹nosti,
- upo¹teva celotno bibliografijo kandidata,
- predlaga naziv, v katerega se naj kandidat izvoli.
S strokovnimi poroèili se seznani Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve. Po
prejemu vse potrebne dokumentacije komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve
pripravi direktorici predlog za odloèanje.
7. èlen

Direktorica na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve odloèi o izvolitvi v
raziskovalni naziv na doloèenem podroèju oziroma znanstveni vedi in predlaga vpis v
register raziskovalcev v skladu s Pravilnikom o vsebini in naèinu vodenja evidence o
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, ¹t. 40/13, 51/14).
8. èlen

Postopek za izvolitev je praviloma zakljuèen v ¹estih mesecih od vlo¾itve popolne
vloge.

9. èlen

Èekandidat meni, da je v postopku izvolitve pri¹lo do kr¹itev, ki bi lahko vplivale na
odloèitev, sme v roku 8 dni od prejema odloèbe podati prito¾bona svet zavoda.
lO. èlen
Raziskovalci v raziskovalni skupini bodo bili dodeljeni s strokovno - raziskovalnimi
nazlvl:

asistent,

vi¹ji asistent,
vi¹ji strokovno-raziskovalni asistent,
strokovno-raziskovalni sodelavec,

vi¹ji strokovno-raziskovalni sodelavec,
strokovno-raziskovalni svetnik.

11-èlen
Na drugih raziskovalnih ustanovah pridobljene raziskovalne nazive ZOO prizna po
postopku za izvolitev, doloèenim s tem aktom. Priznavanje enakovrednega naziva
velja za enako dobo, kot velja pridobljena izvolitev v naziv na drugi univerzi oziroma
raziskovalni ustanovi, oziroma najveè za dobo izvolitve v naziv, kotjo doloèa 19. èlen
Pravilnika o raziskovalnih nazivih.

PREHODNE DOLOÈBE
12. èlen
Direktorica po zaèetku veljavnosti tega pravilnika imenuje komisijo, sestavljeno iz
raziskovalcev, ki imajo veljaven raziskovalni naziv.
Komisija iz prej¹njega odstavka po doloèilih tega pravilnika opravlja svoje delo do
zakljuèka izvolitve najmanj ¹tirih raziskovalcev, zaposlenih v ZOO. Z dnem izvolitve
èetrtega raziskovalca, zaposlenega v ZOO, mandat komisiji iz prvega odstavka
preneha.

Direktorica je dol¾nav roku enega meseca po izvolitvi èetrtega raziskovalca v ZOO
imenovati Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, ki je sestavljena iz ¹tirih
èlanov - raziskovalcev, zaposlenih v ZOO.
Komisija iz prej¹njega odstavka ima mandat 4 let in opravlja delo na podlagi tega
pravilnika. Za svoje poslovanje lahko Komisija sprejme tudi poslovnik.

13. èlen

Ta pravilnik priène veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh ZOO.
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Direktorica
Barbara Miheliè

