
Na podlagi 29. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
186/21), je Senat Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis na svoji 13. seji dne 
27.6.2022 in sprejel 

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU MLADIH RAZISKOVALCEV IN POSTOPKIH ZA 
IZBIRO MENTORJEV IN MLADIH RAZISKOVALCEV  

 

1. člen 
                                                                  (Uvodna določba) 
 

Pravilnik o financiranju mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev 
(v nadaljevanju Pravilnik) ureja načine za določitev mentorjev mladih raziskovalcev, kriterije in načine 
za izbor kandidatov za mlade raziskovalce ter programe usposabljanj mladih raziskovalcev, ter način 
financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev.   

Način dodelitve števila mentorskih mest na raziskovalnem programu se ureja skladno s načrtom delitve 
sredstev med posameznimi programskimi področji skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti. 

 Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis (v nadaljevanju: AMEU - ISH) izbere 
kandidate za mlade raziskovalce v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, svojimi 
internimi splošnimi akti in pogoji, ki jih določa ta Pravilnik. 

Mladi raziskovalec je doktorski študent, ki se na AMEU – ISH zaposli za pridobitev doktorskega naziva. 

 

2. člen 
                                           (pogoji za mentorje mladim raziskovalcem) 
 

Skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti mora kandidat za mentorja 
mlademu raziskovalcu izpolnjevati naslednje pogoje: 

- mentor mlademu raziskovalcu mora biti zaposlen na AMEU – ISH, 
- mentor mlademu raziskovalcu mora biti član programske skupine v okviru katere se bo 

usposabljal mladi raziskovalec, 
- izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta v skladu s 63. 

členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, 
- od zagovora zadnjega doktorata mentorja ne sme preteči več kot štiri leta. 

 
Kandidat za mlajšega mentorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- mentor mlademu raziskovalcu mora biti zaposlen na AMEU – ISH, 
- mentor mlademu raziskovalcu mora biti član programske skupine v okviru katere se bo 

usposabljal mladi raziskovalec, 
- izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta skladno s pravili ARRS, 
- je od leta zagovora prvega doktorata minilo največ deset let, 



- je od leta zaključenega študijskega programa, ki omogoča vpis v doktorski študijski program, 
minilo največ petnajst let. 

 
Če je kandidat za mlajšega mentorja od zaključka študijskega programa druge stopnje izkoristil dopust 
iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju več kot šest mesecev, se čas po letu zagovora 
prve doktorske disertacije oziroma čas po zaključenem študijskem programu druge stopnje podaljša za 
eno leto za vsakega otroka. Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi dalj časa trajajoče bolezni v 
trajanju skupno več kot šest mesecev. 
 

3. člen 
                                        (določitev števila mentorjev mladim raziskovalcem) 
 
Število mentorskih mest na posameznem programu se določi glede na obseg razpoložljivih sredstev na 
raziskovalnem programu. Vodja raziskovalnega programa določi število mentorskih mest vsako leto v 
jeseni za prihodnje leto. 
 

 
4. člen 

                                        (poziv za izbor mentorjev mladim raziskovalcem) 
 
 
Vodja raziskovalnega programa pripravi poziv, kjer se povabi mentorje, ki izpolnjujejo pogoje, da 
pripravijo program usposabljanja za svoje raziskovalno področje. Člani raziskovalnega programa nato 
skupaj na podlagi predstavitev programov izberejo ustrezne mentorje.  
 
Vsak četrti mentor na raziskovalnem programu mora biti mlajši mentor, kar velja za celotno obdobje 
trajanja raziskovalnega programa.  
 
 

5. člen 
                                        (razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce) 
 
 
AMEU - ISH vsako leto najkasneje do 15. marca objavi razpis za mlade raziskovalce in ga objavi na svoji 
spletni strani in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor za to sredstva.  

 

6. člen 
                                    (pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca) 
 

Kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, 
če izpolnjuje naslednje pogoje:  

- je zaključil študijski program druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje  in od katere ni minilo več kot štiri leta 
(upošteva se leto zaključka) 

- še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec in še nima pridobljenega naziva doktor znanosti 



- obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnostih v primerih in 
na način, kot je določeno v petem odstavku 61. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in 
inovacijski dejavnosti 

- vpis na doktorski študij mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ 

 

7. člen 
                                    (merila za izbor kandidata za mladega raziskovalca) 
 
Merila za izbor kandidatov, na podlagi katerih bo potekal izbor so: 

- ocena razgovora s kandidatom (največ 5 točk), 
- povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s 

katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno 
od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99), 

- objavljeni članki (največ 3 točke), 
- sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke), 
- prejete nagrade oziroma priznanja (največ 1 točka). 

 
 

8. člen 
                                    (postopek izbora kandidata za mladega raziskovalca) 
 

Predlog izbora kandidata za mladega raziskovalca pripravi vodja raziskovalnega programa skladno s 
pravili navedenimi v tem Pravilniku. Vsak mentor poda svoj predlog za izbor mladega raziskovalca, 
kadrovska služba AMEU - ISH preveri formalne pogoje kandidata za mladega raziskovalca. Kandidata 
za mladega raziskovalca potrdi vodja raziskovalnega programa in vodstvo AMEU – ISH. 

Komisija za mlade raziskovalce pošlje sklepe izbranim kandidatom za mlade raziskovalce. 

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa 
druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra. 

 
9. člen 

                                    (program usposabljanja mladega raziskovalca) 
 

Program usposabljanja mladega raziskovalca pripravijo mentor, vodja raziskovalnega programa in 
izbrani mladi raziskovalec. 

Program usposabljanja je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega dela, ki obsega: 

- izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalni 
program, 

- ime raziskovalnega programa, v katerega bo mladi raziskovalec vključen, 
- ime doktorskega študijskega programa, v katerega je kandidat vpisan, 
- program doktorskega študija s časovno opredelitvijo, 
- cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na izvirnem prispevku k znanosti. 



Mentor usklajen program usposabljanja mladega raziskovalca predloži kadrovski službi AMEU - ISH 
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Program usposabljanja podpišeta mentor in mladi raziskovalec 
in se hrani v kadrovski službi.  

10. člen 
                                                                 (pogodba o zaposlitvi) 
 

Z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce AMEU - ISH sklene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni 
čas za obdobje usposabljanja mladih raziskovalcev.  

 
11. člen 

                                    (financiranje usposabljanja mladega raziskovalca) 
 
Za financiranje usposabljanja mladega raziskovalca mora mladi raziskovalec izpolnjeni naslednji pogoji: 

- je v študijskem letu, v katerem začne usposabljanje kot mladi raziskovalec, vpisan v 1. ali 
2.letnik doktorskega študijskega programa in ima v tem programu status študenta, 

- je izvoljen v raziskovalni naziv in vpisan v evidenco raziskovalcev, 
- je zaposlen na AMEU - ISH, 
- je član istega raziskovalnega programa kot njegov mentor, 
- nima sofinancirane šolnine na doktorskem študiju po uredbi o sofinanciranju doktorskega 

študija. 

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je 1. oktober. Usposabljanje mladih 
raziskovalcev se financira do doktorata znanosti, vendar največ štiri leta. 
 
Če bo kandidat za mladega raziskovalca ob nastopu zaposlitve vpisan v drugi letnik doktorskega 
študijskega programa, se njegovo usposabljanje financira do doktorata znanosti, vendar največ tri leta. 
 
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; dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo; itd.). Mladi raziskovalci morajo 
uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo najkasneje v enem letu po koncu financiranja usposabljanja. 
 

12. člen 
                                    (postopek izvolitve v naziv mladega raziskovalca) 
 
Mladi raziskovalec najkasneje v roku 5 dni od prejema odločbe s strani kadrovske službe AMEU - ISH 
posreduje vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv Senatu AMEU - ISH. Odločba o izvolitvi v naziv asistent 
se sprejme pred pričetkom usposabljanja.  
 

13. člen 
                                                               (zamenjava mentorja) 
 

Mentor mladega raziskovalca se lahko v času trajanja usposabljanja spremeni na zaprosilo mentorja ali 
mladega raziskovalca. Vlogo za zamenjavo mentorja s podrobno obrazložitvijo podpišejo mladi 



raziskovalec, sedanji in novi mentor. Vloga se pošlje vodji raziskovalnega programa, ki prošnjo odobri 
ali zavrže skupaj z obrazložitvijo. 

V primeru, da je vodja raziskovalnega programa tudi mentor, o predlogu odloča Upravni odbor.  

Predlagan nov mentor mora izpolnjevati vse pogoje navedene v 2. členu tega Pravilnika. 

O vseh spremembah mentorja je vodja raziskovalnega programa dolžan obvestiti ARRS. 

 

Predhodne in končne določbe 

 

14.  člen 
                                                        (uporaba podzakonskih aktov) 
 

V primeru, da ARRS po sprejemu in po uveljavitvi tega Pravilnika izda podzakonski akt, ki drugače ureja 
postopke v zvezi z mladimi raziskovalci, njihovim financiranjem, izborom ali usposabljanju mladih 
raziskovalcev, se neposredno uporablja akt ARRS. Za vprašanja, ki jih akt ARRS ne ureja, se uporablja 
ta Pravilnik. 

 

15.  člen 
                                                                 (veljavnost Pravilnika) 
 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju, ter se objavi na spletni strani AMEU – ISH v osmih 
dneh po sprejetju. 

 
16. člen 

(pristojnost za spreminjanje pravilnika) 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika Upravni odbor in se mora objaviti na spletni strani.  
 
Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Upravnem odboru.  
 

 

V Ljubljani, 27.6.2022 
Predsednica Upravnega odbora AMEU – ISH 

 doc. dr. Barbara Toplak Perovič 
  


