
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, Ljubljana na podlagi 102. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja 
 

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2015 

 
pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju:  
 
Biologija (podpodročje: vegetacijska ekologija - diplomanti biologije, agronomije, 
varstva narave) 
dr. Urban Šilc 
 
Arheologija (podpodročje: arheologija zgodnjega srednjega veka in prostorske analize) 
dr. Benjamin Štular 
 
Etnologija (podpodročje: socialna kultura) 
dr. Jurij Fikfak 
 
Jezikoslovje (podpodročje: slovenistika) 
dr. Danila Zuljan Kumar 
 
Geografija 
dr. Blaž Komac 
 
Geografija (podpodročje: krasoslovje – kraške vode) 
dr. Metka Petrič 
 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in 
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter 
izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali  

• ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem 
študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in 
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve 
stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali  

• ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v 
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali 

• glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na 
univerzah v tujini in  

• da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma 
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje 
računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez 
finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na 
podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.  

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za 
pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena 
dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje. 



Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za 
enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija 
podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano 
bolezensko odsotnost kandidata. 

Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe 
vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih 
raziskovalcev. 
 
Dodatni razpisni pogoji za področja: 
 
Jezikoslovje 

- poznavanje in izkušnje z jezikovnimi tehnologijami, zlasti z orodjem Sketch 
Engine, 

- znanje angleškega in nemškega jezika in osnovno znanje madžarščine, 
- vozniški izpit kategorije B. 

 
Geografija 

- vozniški izpit B kategorije 
 
Na podpodročju krasoslovje – kraške vode bodo imeli prednost kandidati s 
predznanjem s področja kemije voda. 

ZRC SAZU bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev 
doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, kot ga določa 106. člen Pravilnika.  

Prijava na javni razpis mora vsebovati: 

1. prijavni obrazec z izjavami (št. 1, 2, 3) 
2. fotokopijo osebnega dokumenta  
3. dokazilo o izobrazbi: 

• fotokopija diplome 
• dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju 

4. originalno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi 
oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna 
povprečna študijska ocena izračunana na 2 decimalki natančno), in opravljenih 
najmanj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju 

5. potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je 
kandidat že vpisan 

6. dokazila o prejetih nagradah in priznanjih 
7. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov 
8. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu. 

Tujci oz. kandidati, ki so diplomirali v tujini: 

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo 
imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 26. 8. 
2015 (Izjava št. 3). V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil 
dodiplomskega oz. magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora pridobiti: 

• odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen 
izobraževanja v Republiki Sloveniji 

in 

• pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki 
se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec 
usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja. 



Merila ocenjevanja 

Vloge kandidatov bodo na osnovi 104. člena Pravilnika ocenjene po naslednjih merilih: 

• povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na 
univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004 
oz. na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge 
stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj;  

• že zaključen znanstveni magisterij;  
• vpis na podiplomski študij tretje stopnje;  
• prejete nagrade oziroma priznanja;  
• objavljeni članki;  
• sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. 
Mentorji bodo preverili izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenili glede na 
postavljena merila. 

Prijava z oznako »Razpis za kandidate za mlade raziskovalce« mora prispeti na ZRC 
SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje 30. 6. 2015. Kandidati bodo o izbiri 
obveščeni v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku. 
Prijavni obrazec z izjavami je dodan spodaj. 
 
Pravilnik je objavljen na spletni strani ARRS  
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp 
 
 
 
 
Opozorilo 

Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v 
podiplomske študijske programe v študijskem letu 2015/16 na izbrani fakulteti 
podiplomskega študija. Kandidati, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih 
rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ARRS.  

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 470 64 13. 
 
- PRIJAVNI OBRAZEC 
- IZJAVA ŠT. 1 
- IZJAVA ŠT. 2 
- IZJAVA ŠT. 3 
- POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST 
 


