
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 
Ljubljana, na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja 

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2019 

pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju:  
 
BIOLOGIJA  
dr. Matjaž Gregorič 
 
NARODNO VPRAŠANJE 
dr. Jure Gombač  
 
ZGODOVINOPISJE 
dr. Mihael Kosi 
 
JEZIKOSLOVJE (podpodročje leksikografija, skladnja) 
dr. Nina Ledinek 
 
MUZIKOLOGIJA 
dr. Klemen Grabnar 
 
FILOZOFIJA (podpodročje sodobna filozofija, filozofija zgodovine) 
dr. Alenka Zupančič Žerdin 
 
 

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 oceno 
vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na 
podiplomski študij tretje stopnje, ali  

• ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, 
sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov 
in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje 
najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali  

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

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

• starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1991); starostna meja se dvigne 
nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve 
leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno 
leto ter 

• znanje enega svetovnega jezika. 

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji 
letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po 
študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma 
povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega 



programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po 
magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, 
povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. 

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se 
starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano 
bolezensko odsotnost kandidata. 

Javni razpis ni namenjen kandidatom, ki se vpisujejo v dodatno leto študijskega programa 
tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatom, ki so prek Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatom, 
ki že imajo opravljen doktorat znanosti. 

 

ZRC SAZU bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas iz razloga usposabljanja za 
pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, kot ga določa 116. člen Pravilnika. 

 

Prijava na javni razpis mora vsebovati: 

1. prijavni obrazec z izjavami (št. 1, po potrebi tudi 2, 3) 
2. dokazilo o izobrazbi: 

• fotokopija diplom/-e 
• morebitno dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju 

3. dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija in podiplomskega študija druge 
stopnje (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) 

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

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

 
Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti 
urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 26. 8. 2019. Če 
kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma 
študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora 
pridobiti odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen 
izobraževanja v Republiki Sloveniji. 
 

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika ocenjene po naslednjih merilih: 

• povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na 
študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; 
opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;  



• že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem 
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;  

• vpis v študijski program tretje stopnje;  
• prejete nagrade oziroma priznanja;  
• objavljeni članki;  
• sodelovanje pri raziskovalnem delu;  
• ocena razgovora s kandidatom. 

Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. Komisija 
bo preverila izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenila glede na postavljena 
merila. 

 

Več informacij o načinu usposabljanja pri mentorju dr. Matjažu Gregoriču najdete na 

https://bijh.zrc-sazu.si/sl/strani/jr-mr-2019-biologija 

Več informacij o načinu usposabljanja pri mentorju dr. Juretu Gombaču najdete na 

https://isim.zrc-sazu.si/sl/novice/razpis-za-mlado-raziskovalkomladega-raziskovalca 

 

Prednost pri mentorju dr. Mihaelu Kosiju bodo imeli kandidati z zaključenim študijem smeri 
zgodovina, po možnosti v kombinaciji s študijem arheologije. Raziskovalne teme bodo vezane 
prvenstveno na obdobje visokega in poznega srednjega veka (10. do 15. stoletje). 

 

Prednost pri mentorici dr. Alenki Zupančič Žerdin bodo imeli kandidati z zaključenim 
študijem smeri filozofija, ki izkazujejo sposobnost pisanja in objavljanja samostojnih 
prispevkov s področja filozofije in udeležbo na mednarodnih znanstvenih konferencah. 

 

 

Prijava z oznako »Razpis za MR« mora prispeti v vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 
Ljubljana, najpozneje 26. 6. 2019 do 14.00, ne glede na način pošiljanja. V vsaki poslani 
pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za eno raziskovalno področje oziroma za enega 
mentorja. 
ZRC SAZU bo neizbrane kandidate obvestil o tem, da niso bili izbrani, v roku 8 dni po 
zaključenem postopku izbire. 
Izbrani kandidati bodo na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu, pozvani, da v 3 
delovnih dneh sporočijo, ali sprejemajo zaposlitev kot mladi raziskovalci, zato naj bodo preko 
elektronske pošte dosegljivi ves čas izbirnega postopka. 
Prijavni obrazec z izjavami je dodan spodaj. 
 
Pravilnik je objavljen na naslednji spletni strani: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12770 
 



 
Opozorilo: 

Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v 
podiplomske študijske programe v študijskem letu 2019/20 na izbrani fakulteti 
podiplomskega študija in potrdilo o vpisu na podiplomski študij predložiti ZRC SAZU pred 
podpisom pogodbe o zaposlitvi. 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. (01) 470 64 13. 
 
 
Priloge: 
- PRIJAVNI OBRAZEC 
- IZJAVA ŠT. 1 
- IZJAVA ŠT. 2 
- IZJAVA ŠT. 3 
-»Potrdilo in ocenjevalni list« (zgolj v vednost, se ne prilaga prijavi) 


