
 

Priloga 

 

PRILOGA: MERILA ZA OCENJEVANJE STROKOVNIH KOMPETENC S PODROČJA 

VARSTVA  

 

1. Arhivska dejavnost Št.točk  

1.1. Vodnik oz. inventar po arhivskem gradivu (30.000 znakov) 100 

1.2. Arhivski inventar (30.000 znakov) 100 

1.3. Arhivski popis gradiva do leta 1918 (30.000 znakov)  80 

1.4. Arhivski popis (30.000 znakov) 60 

1.5. Kontinuirano, najmanj 5 letno pridobivanje, urejanje in posredovanje 

arhivskega gradiva  

50 

2. Konservatorska dejavnost  

2.1. Izvedba zahtevnega ali obsežnega konservatorskega projekta na spomeniku 

ali dediščini z obvezno objavo poročil in izsledkov 

120 

80/40 

2.2. Inovacija na področju konservatorskih metod in njena uvedba v prakso z 

obvezno objavo izsledkov 

120 

80/40 

2.3.Priprava predloga predpisa na področju varstva 100 

60/30 

2.4. Izvedba zahtevnega prezentacijsko-interpretacijskega projekta za izboljšanje 

dostopnosti spomenika ali dediščine javnosti z obvezno objavo izsledkov 

100 

60/30 

2.5. Priprava, usklajevanje in uvajanje metod in standardov za posamezno nalogo 

varstva 

100 

60/30 

2.6. Priprava internih navodil, priročnika ali drugega pripomočka za 

konservatorsko prakso in druge uporabnike 

90 

50/25 

2.7. Izdelava vzorčnega konservatorskega načrta, strokovne podlage ali drugega 

dokumenta z vplivom na konservatorsko prakso 

80 

40/20 

2.8.Kontinuirano, najmanj petletno delo na konservatorskih projektih z obveznim 

publiciranjem 

50 

3. Konservatorsko-restavratorska dejavnost  

3.1. Izvedba zahtevnega ali obsežnega konservatorsko-restavratorskega posega z 

obveznim publiciranjem poročil in izsledkov 

120 

80/40 

3.2. Inovacija na področju konservatorsko-restavratorskih tehnik in njena uvedba 

v proces dela z obveznim publiciranjem izsledkov 

120 

80/40 

3.3. Izdelava konservatorsko-restavratorskega načrta (programa/projekta) za 

zahteven poseg na predmetu ali objektu 

80 

60/20 

3.4.Konservatorsko-restavratorski prispevek k razstavi z objavo 50 

3.5. Kontinuirano, najmanj petletno konserviranje-restavriranje izbranega 

gradiva z obveznim publiciranjem 

50 

3.6.Načrt hranjenja za različne namene 40 

3.7.Konservatorsko-restavratorski prispevek k razstavi  30 

3.8.Sodelovanje pri izvedbi zahtevnih ali obsežnih konservatorsko-

restavratorskih posegov na predmetu ali objektu 

30 

4. Razstave in drugi projekti  

4.1. Postavitev stalne razstave s katalogom (60.000 znakov) 130 

80/50 

4.2. Avtorska razstava s katalogom (60.000 znakov) 100 

4.3. Avtorsko sodelovanje pri razstavi s katalogom 50 

4.4. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri vodenju in dopolnjevanju muzejske 50 



 

zbirke z obveznim publiciranjem 

4.5. Avtorska ali stalna razstava 40 

4.6. Drug razstavni projekt 30 

5. Pedagoška dejavnost in popularizacija  

5.1. Izvedba vzorčnega pedagoškega ali promocijskega projekta z obveznim 

publiciranjem  

100 

5.2.Priprava zahtevnega interpretativnega in didaktičnega gradiva za uporabnike  80 

5.3. Avtorski prispevek pri pripravi scenarija za avdiovizualni projekt 70 

5.4. Strokovno sodelovanje pri pripravi podlage za avdiovizualni projekt 50 

5.5. Kontinuirano najmanj petletno izvajanje izobraževalnih programov ali 

programov izpopolnjevanja z obveznim publiciranjem  

50 

5.6. Kontinuirano, najmanj petletno vodenje, izvajanje promocijskih programov 

ponudbe in storitev z obveznim publiciranjem  

50 

5.7. Evalvacija ali raziskava uporabnikov s publiciranjem  30 

5.8.Splošna popularizacija stroke – poljudni članek in predavanje 5 

6. Dokumentacijska dejavnost  

6.1. Vzpostavitev dokumentacijskega sistema 120 

6.2. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri urejanju dokumentacije z obveznim 

publiciranjem izsledkov 

50 

6.3. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri vzdrževanju in razvoju  

dokumentacijskega sistema 

40 

6.4. Sodelovanje in izbor dokumentacijskega gradiva za razstavo, publikacijo ali 

drug (konservatorski, konservatorsko-restavratorski) projekt 

5 

7. Objave  

7.1.Izdane knjige ali monografske publikacije   

7.1.1.  Doktorska disertacija  150 

7.1.2.  Izdana strokovna knjiga (najmanj 90.000 znakov, recenzirana) 130 

7.1.3.  Strokovni priročnik ali učbenik (najmanj 60.000 znakov) 60  

7.1.4.  Magistrsko delo (magisterij znanosti)  100 

7.1.5.  Poglavje v strokovni knjigi oz. monografski publikaciji ali razstavnem 

katalogu (najmanj 30.000 znakov) 

40 

7.1.6.  Uredništvo zbornika, strokovne knjige ali periodičnih strokovnih 

publikacij (240.000 znakov) 

20 

7.2.Objavljeni znanstveni ali strokovni članki  

7.2.1.  Znanstveni ali strokovni članek v znanstveni ali strokovni reviji (najmanj 

10.000 znakov, navedeno število točk velja za najmanj 30.000 znakov) 

40 

7.2.2.  Prevod strokovne publikacije (najmanj 30.000 znakov) 30 

7.2.3.  Recenzija (60.000 znakov) 10 

7.2.4.  Poljudnoznanstveni članek 5 

7.3.Prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih, predavanja na 

znanstvenih in strokovnih ustanovah 

 

7.3.1. Vabljeno predavanje na tuji strokovni ustanovi (nad 30 min.) 50 

7.3.2. Predavanje na strokovni konferenci, strokovno predavanje v tujini 40 

7.3.3. Predavanje na strokovni konferenci, strokovno predavanje v Sloveniji 30 

7.3.4. Javne predstavitve, posterji 20 

8. Strokovne nagrade in priznanja, strokovne funkcije   

8.1.Strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na območju Republike 

Slovenije  

130 

8.2.Strokovno priznanje osrednjega strokovnega društva na območju Republike 50 



 

Slovenije  

8.3.Mandatno vodenje strokovnega organa zavoda ali ministrstva 30 

8.4.Mandatno članstvo v strokovni komisiji zavoda ali ministrstva 15 

8.5.Mandatno vodenje stanovskega oziroma strokovnega društva ali združenja v 

posamezni dejavnosti 

20 

8.6.Mandatno članstvo v organu stanovskega oziroma strokovnega društva ali 

združenja v posamezni dejavnosti 

10 

9. Strokovno izpopolnjevanje na področju varstva   

9.1. Mentorsko in izobraževalno delo  40 

9.2. Organizacija mednarodnega kongresa, delavnice, srečanja ali posveta  60 

9.3. Organizacija domačega kongresa, delavnice, srečanja ali posveta  30 

9.4 Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, seminarju 

ali usposabljanju (4 dni in več) 

15 

9.5. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, seminarju 

ali usposabljanju (2–3 dni) 

10 

9.6. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, seminarju 

ali usposabljanju (do 1 dan) 

5 

9.7. Preizkus znanja iz razdelkov 9.4–9.6 5 

 

 

Opombe: 

1. Kot strokovno delo se upoštevajo razdelki 1-6 in 8, kot objave razdelek 7 in kot 

izpopolnjevanje razdelek 9. 

2. Število točk obsega razpon od 0 do navedene vrednosti, glede na obseg in zahtevnost 

objave ali strokovnega dela. 

3. V razdelkih, kjer so točke navedene s poševnico, velja zgornja vrstica kot vrednost 

celega projekta in spodnja kot število točk za nosilca projekta ali avtorja/sodelavca. Če 

je več nosilcev in/ali sodelavcev projekta, se določene točke porazdelijo glede na 

obseg in zahtevnost prispevka posameznika.  

4. Število navedenih znakov je določeno glede na obseg avtorske pole besedila (30.000 

znakov) 

5. Za posamezno dejavnost se smiselno uporabljajo tudi kvantitativni kriteriji drugih 

dejavnosti. 

6. Kot publikacija se šteje vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, 

založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti. 

7. Kot avdiovizualni projekt se šteje projekt, namenjen predvajanju v medijih. 

8. Kot mentorsko in izobraževalno delo se šteje mentorstvo pripravnikom, mentorstvo 

učencem, dijakom in študentom v okviru raziskovalnih in diplomskih nalog, 

izobraževalno delo pri projektih vzgojnih in izobraževalnih ustanov, sodelovanje pri 

visokošolskem izobraževanju. Število točk se dodeli skupno za vse mentorsko in 

izobraževalno delo. Komisija dodeli ustrezno število točk glede na število 

pripravnikov, ki jim je bil posameznik mentor, število in obseg raziskovalnih in drugih 

nalog, pri katerih je bil posameznik mentor ali somentor, obseg in število izobraževanj 

in delavnic pri projektih vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter imenovanje v 

predavatelje na visokošolskih ustanovah. 


