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Na podlagi 25. člena Statuta Pedagoškega inštituta z dne 27. 10. 2016, je Upravni odbor Pedagoškega 

inštituta na svoji 4. dopisni seji, dne 17. 5. 2022 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O IZBORU IN FINANCIRANJU MLADIH RAZISKOVALK IN 

RAZISKOVALCEV V LETU 2022 

 

 

1. člen 

Uvodna določba 

Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v letu 2022 ureja postopek določitve 

mentoric in mentorjev, program usposabljanja, kriterije, način ocenjevanja ter izbor kandidatk in 

kandidatov za mlade raziskovalke in raziskovalce.  

V letu 2022 se število mentorskih mest po posameznih raziskovalnih programih določi skladno z izračuni, 

ki jih je pripravila Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).  

Mlada raziskovalka oziroma mladi raziskovalec je doktorska študentka oziroma doktorski študent, ki jo/ga 

Pedagoški inštitut (v nadaljevanju: PI) zaposli za pridobitev doktorske izobrazbe.  

PI izbere kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in raziskovalce v skladu s predpisi, ki urejajo 

zaposlovanje v javnem sektorju, svojimi internimi splošnimi akti in pogoji, ki jih določa ta Pravilnik.  

 

2. člen 

Poziv za kandidatke oz. kandidate za mentorice oz. mentorje 

Vodja programske skupine pripravi poziv in na podlagi predstavitve programa usposabljanja, ki ga 

predstavi kandidatka oz. kandidat za mentorico oz. mentorja, programska skupina s tajnim glasovanjem 

izbere mentorico oz. mentorja. 

Med vsemi kandidati oz. kandidatkami za mentorje oz. mentorice mora biti najmanj 25 odstotkov mlajših 

mentorjev oz. mentoric v obdobju trajanja PS.  

 

3. člen 

Pogoji za mentorico oz. mentorja mladi raziskovalki oz. mlademu raziskovalcu 

Mentorica oz. mentor mladi raziskovalki oz. mlademu raziskovalcu mora  

- biti v delovnem razmerju na PI z najmanj polovično zaposlitvijo; 

- biti članica oz. član programske skupine na PI; 

- izpolnjevati pogoje za vodjo projekta ARRS.  
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Z namenom zagotavljanja kakovosti mentorica oz. mentor ne sme usposabljati več kot treh mladih 

raziskovalk oz. mladih raziskovalcev. V kvoto mladih raziskovalk oz. mladih raziskovalcev se štejejo tudi 

tisti, ki jim status mlade raziskovalke oz. mladega raziskovalca miruje zaradi starševskega dopusta ali 

zaradi daljše bolezni v trajanju najmanj šest mesecev.  

Mlajša mentorica oz. mlajši mentor mora biti v delovnem razmerju na PI in članica oz. član programske 

skupine na PI. Poleg tega mora izpolnjevati še sledeča pogoja:  

- od leta zagovora prvega doktorata je minilo največ dvanajst let in  

- od leta zaključenega študijskega programa druge stopnje ali primerljivega študijskega programa v tujini 

je minilo največ sedemnajst let.  

Če je mlajša mentorica oz. mlajši mentor od zaključka študijskega programa druge stopnje izkoristil 

starševski dopust v trajanju najmanj šest mesecev za posameznega otroka, se čas po letu zagovora 

prvega doktorata oziroma čas po zaključenem študijskem programu druge stopnje podaljša za eno leto. 

Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi daljše bolezni v trajanju najmanj šest mesecev. 

 

4. člen 

Razpis za kandidatke oz. kandidate za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce 

Po opravljenem izboru kadrovska služba PI razpis za kandidatke oz. kandidate za mlade raziskovalke 

oz. mlade raziskovalce (v nadaljevanju: Razpis) objavi na svoji spletni strani 30. 6. 2022.  

Z razpisom se določijo podrobnosti postopka prijave in izbire mladih raziskovalk oz. mladih 

raziskovalcev. V Razpisu se določi najmanj:  

- pravna podlaga za izvedbo Razpisa;  

- začetek in čas trajanja Razpisa;  

- predmet Razpisa;  

- število prostih mestih po področjih z navedbo razpoložljivih mentoric oz. mentorjev;  

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidatka oz. kandidat za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca;  

- merila za ocenjevanje kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce;  

- obdobje financiranja;  

- način prijave in rok za oddajo prijave na Razpis;  

- postopek izbora kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce  

- in morebitne druge, za kandidatke oz. kandidate za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce 

pomembne informacije v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  
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5. člen 

Pogoji in merila za izbor kandidatke oz. kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca 

Pogoji za izbor kandidatke oz. kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca: 

- še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktorica oz. doktor 

znanosti;  

- še ni bil/a zaposlen/a kot mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec;  

- od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim 

izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. Če je kandidatka oz. 

kandidat za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca izkoristil/a starševski dopust v trajanju najmanj 

šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma 

študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas temu 

ustrezno podaljša, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi daljše bolezni v 

trajanju skupno najmanj šest mesecev.  

 

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke oz. kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca:  

- povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem 

v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem 

programu druge stopnje mora biti najmanj osem;  

- že zaključen magisterij in vpis v študijski program tretje stopnje do 30. 9. 2022;  

- prejete nagrade oziroma priznanja;  

- objavljeni članki;  

- sodelovanje pri raziskovalnem delu;  

- ocena razgovora s kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca.  

 

6. člen 

Postopek izbora kandidatov oz. kandidatk za mlade raziskovalce oz. mlade raziskovalke 

Po izteku roka za oddajo prijave, kadrovska služba PI preveri izpolnjevanje formalnih pogojev. 

Popolne vloge kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce, ki izpolnjujejo 

formalne pogoje, kadrovska služba PI posreduje izbranim mentorjem oz. mentoricam, ki s kandidatkami 

oz. kandidati za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce do 10. 8. 2022 opravijo razgovore in odločitev 

o izboru posredujejo vodstvu PI, ki do 25. 8. 2022 pripravi sklep o izbiri za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca. Do tega datuma mora biti zaključen celoten postopek.  

Če v postopku ni izbran nihče, se razpis ponovi, vendar mora biti zaključen do 30. 9. 2022. 

 

7. člen 

Program usposabljanja 

Program usposabljanja je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega dela, ki obsega:  
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- izhodišče raziskovalne naloge mlade raziskovalke oz. mladega raziskovalca in njeno umestitev v 

raziskovalni program;  

- ime visokošolskega zavoda in ime doktorskega študijskega programa, na katerega je/bo mlada 

raziskovalka oz. mladi raziskovalec vpisan/a.  

 

Mentorica oz. mentor program usposabljanja predloži kadrovski službi PI najkasneje pred sklenitvijo 

pogodbe o zaposlitvi. Program usposabljanja podpišeta mentorica oz. mentor in mlada raziskovalka oz. 

mladi raziskovalec in se hrani v kadrovski službi PI, ki poskrbi tudi za izpeljavo vseh s tem povezanih 

postopkov.  

 

8. člen 

Pogodba o zaposlitvi in pogodba o izobraževanju 

PI z izbrano kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca sklene pogodbe 

o zaposlitvi in dogovor o izvajanju usposabljanja in izobraževanja.  

 

9. člen 

Financiranje mlade raziskovalke oz. mladega raziskovalca 

Mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec je upravičen/a do financiranja, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji:  

- je v študijskem letu, v katerem začne usposabljanje kot mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec, 

vpisan/a v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa in ima v tem programu status študentke oz. 

študenta;  

- je izvoljen/a v raziskovalni naziv in vpisan/a v evidenco raziskovalcev;  

- je polno zaposlen/a na PI (upoštevajo se lahko izjeme do skrajšanega delovnega časa v skladu z 

zakonom, ki ureja delovna razmerja);  

- je članica oz. član iste programske skupine kot njegov mentor oz. mentorica;  

- nima sofinancirane šolnine na doktorskem študiju po uredbi o sofinanciranju doktorskega študija.  

 

Usposabljanje mladih raziskovalk oz. mladih raziskovalcev se financira do doktorata znanosti, vendar 

največ štiri leta.  

Mladi raziskovalki oz. mlademu raziskovalcu financiranje miruje zaradi odsotnosti z dela za čas, ko je na 

podlagi zakonodaje financiran s strani države na drugi podlagi (npr.: odsotnost zaradi poškodbe ali 

bolezni izven dela nad 20 delovnih dni; starševskega dopusta itd.).  

Mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec mora uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo najkasneje v 

enem letu po koncu financiranja usposabljanja.  

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalk oz. mladih raziskovalcev je 1. 10. 

2022.  
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11. člen  

Postopek za izvolitev v naziv mlade raziskovalke oz. mladega raziskovalca  

Mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec pošlje vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv asistentka oz. 

asistent pristojni osebi v kadrovski službi PI v roku 5 dni od prejema sklepa o izbiri za mlado raziskovalko 

oz. mladega raziskovalca. Odločitev o izvolitvi v naziv mlade raziskovalke oz. mladega raziskovalca PI 

sprejme do začetka financiranja usposabljanja.  

 

 

Prehodne in končne določbe  

 

12. člen  

Neposredna uporaba podzakonskih aktov ARRS  

V primeru, da ARRS po sprejemu in po uveljavitvi tega Pravilnika izda podzakonski akt, ki drugače ureja 

financiranje in postopek usposabljanja mladih raziskovalk oz. mladih raziskovalcev, se neposredno 

uporablja akt ARRS.  

 

13. člen  

Veljavnost pravilnika  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Upravnemu odboru PI in objavi na internem 

portalu PI.  

 

 

Ljubljana, 17. 5. 2022 

 

 

  

PEDAGOŠKI INŠTITUT 

predsednik Upravnega odbora 

 

izr. prof. dr. Damijan Štefanc 
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