
 
 

 

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11) ter Seznama mentorjev, ki bodo v letu 2011 začeli z 

uposabljanjem mladih raziskovalcev, ki ga je sprejel Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije na seji, dne 19.7.2010, s sklepom št. 430-12-2010-318 razpisujemo prosta 

delovna mesta  

 

mladih raziskovalcev 

pri izbranih mentorjih za leto 2011 na naslednjem raziskovalnem področju: 

 

 

Matematika – šest prostih mest pri naslednjih mentorjih: 

 prof. dr. Matej Brešar 

 prof. dr. Franc Forstnerič 

 prof. dr. Bojan Mohar 

 prof. dr. Tomaž Pisanski 

 prof. dr. Dušan Repovš 

 doc. dr. Riste Škrekovski 

 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje (103. člen Pravilnika 

Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti): 

 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 doktorski študij 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 (brez diplome) 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 oz. od zagovora 

magisterija iz tretje alineje, pri čemer se petletno 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, se obdobje od zagovora diplome oz. 

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 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. 

 



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. 

 

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno 

prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 

 

Merila za ocenjevanje kandidatov so: 

 povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), 

opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju; 

 že zaključen znanstveni magisterij; 

 vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva; 

 prejete nagrade oziroma priznanja; 

 objavljeni članki; 

 sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

 

Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 

 v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  MR-2011; 

 dokazilo o izobrazbi:  

 fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome 2. stopnje magistrskega 

študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) (za tujce uradni prevod) ali  

 pisno izjavo – Obrazec IZJAVA št. 1, da bo kandidat diplomiral oziroma magistriral do 

vključno 15.9.2011 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem 

zagovoru magisterija do istega dne ali  

 fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija ali 

 če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o 

opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju; 

 dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija – tj. dodatek k diplomi oziroma uradno 

potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena 

(izračunana na dve decimalki natančno), in da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na 

dodiplomskem študiju; 

 potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista); 

 pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov – Obrazec IZJAVA št. 2; 

 pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – 

Obrazec IZJAVA št. 3. 

 

Kandidati prijavi lahko priložijo: 

 dokazila o doseženih nagradah in priznanjih, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih 

člankov in kandidatov opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu, 

 dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski 

odsotnosti. 

 

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 15. septembra 2011 (Obrazec IZJAVA št. 

1). 

 



V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma 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. 

 

Čas sklenitve delovnega razmerja: 

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko bo z izbranimi kandidati sklenil delovno razmerje za določen 

čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, ki ga določa 106. člen 

Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 

 

Prijave na razpis: 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter z 

obvezno navedbo mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, najpozneje do petka, 24. junija 2011 

na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z oznako 

»Razpis za mlade raziskovalce«. Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov 

pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). 

 

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 

 

Izbor kandidatov za mlade raziskovalce bo opravil inštitut v soglasju z izbranimi mentorji. Prijavljene 

kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili najkasneje do 26.8.2011. 

 

Dodatne informacije in opozorila 

Kandidati, ki bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske 

študijske programe v letu 2011/2012 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega 

raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe 

o usposabljanju mladih raziskovalcev z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

 

 

Ljubljana, 9.5.2011 

 

Direktor  

prof. dr. Jernej Kozak 

 

 

Razpisna dokumentacija: 

 Celotno besedilo javnega razpisa, 

 Prijavni obrazec (Obrazec MR-2011), 

 Izjava št. 1, 

 Izjava št. 2, 

 Izjava št. 3, 

 Potrdilo in ocenjevalni list  (kandidat ga ne priloži k prijavi). 

 

 



Povezave na: 

 Šifrant raziskovalnih področij (ARRS klasifikacija) 

           http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp, 

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11) 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-260111.asp, 

 Tipska pogodba ARRS-mladi raziskovalci 

http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/. 

http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-260111.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/


INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO 

Jadranska 19, 1000 Ljubljana 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC (OBRAZEC – MR-2011) 

 

 1. Kandidat/ kandidatka  

Priimek in ime:   

Datum rojstva:   

Drţavljanstvo:   

Stalni naslov:   

Začasni naslov:   

Naslov za vročanje:   

Tel. številka, na kateri ste dosegljivi:   

Elektronski naslov:   

 

 2. Podatki o izobrazbi     

Univerza in fakulteta univerzitetnega študija Univerza:     

    Fakulteta:     

Univerza in fakulteta 2. bolonjskega študija Univerza:     

    Fakulteta:     

Povprečna ocena univerzitetnega študija ali       

2. bolonjskega študija (vpišite na dve decimalki natančno):     

Stanje podiplomskega študija za Še ni vpisan       

pridobitev znanstvenega naziva Vpisan v      letnik v študijskem letu 

  Opravljen znanstveni magisterij:              DA      NE 

Univerza in fakulteta podiplomskega študija za Univerza:     

pridobitev znanstvenega naziva   Fakulteta:     

Vrsta usposabljanja (označi)   1. Doktorat znanosti   

   2. Doktorat znanosti (po opravljenem  magisteriju) 

 

 
3. Podatki o mentorju/mentorici in raziskovalnem področju 

Priimek in ime mentorja Raziskovalno področje 

  

 

 

Kraj in datum:___________________ 

 

                            Podpis kandidata/kandidatke: ____________________ 

 

Izpolni Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko: 

 

Datum prejema prijave: ________________________ 

Prijava je pravočasna:        DA       NE 

Prijava je popolna:             DA       NE 

 
 

 

 

 

 



INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO 

Jadranska 19, 1000 Ljubljana 

 

 

 

Obrazec – IZJAVA št. 1 

 

 

 

 

 

I Z J A V A št. 1 
(samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še niso diplomirali oziroma magistrirali ali  

nimajo odločbe visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraţevanja za  

namene izobraţevanja v Republiki Sloveniji) 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisani/a _______________________________________________________ kot kandidat/ka za mladega 

raziskovalca izjavljam, da bom diplomiral/a oziroma magistriral/a oziroma priloţil/a odločbo viskokošolsekga 

zavoda o priznavanju tujega izobraţevanja za namen izobraţevanja v Republiki Sloveniji skupaj s pretvorbo 

povprečne ocene dodiplomskega študija. 

 

Dokazila bom inštitutu predločil/a najkasneje do 15. septembra 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                  _____________________________________ 

(kraj in datum)                                                                  (podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca) 

 



 

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO 

Jadranska 19, 1000 Ljubljana 

 
Obrazec – IZJAVA št. 2 

 

 

 

 

I Z J A V A št. 2 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisani/a _______________________________________________________ kot kandidat/ka za mladega 

raziskovalca izjavljam, da se moji osebni podatki, navedeni v prijavi na Javni razpis za kandidate za mlade 

raziskovalce v letu 2011, ki ga je objavil Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, lahko uporabljajo za 

evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________                                                           _________________________________________ 
(kraj in datum)                                                                  (podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca) 

 



 

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO 

Jadranska 19, 1000 Ljubljana 

 
Obrazec – IZJAVA št.3 

 

 

 

 

I Z J A V A št. 3 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisani/a________________________________________________________kot kandidat/ka za mladega 

raziskovalca izjavljam, da do sedaj še nisem bil/bila financiran/a v programu mladih raziskovalcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                            _____________________________________ 

(kraj in datum)                                                                  (podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST 

KANDIDATA ZA MLADEGA RAZSIKOVALCA/RAZISKOVALKO (MR) 

Javni razpis, objavljen v Ur. l. RS, dne 13.5.2011 

 

 

1. Raziskovalna organizacija:   IMFM, Ljubljana, Jadranska 19 

2. Ime in priimek mentorja:   ………………………………………………. 

3. Ime in priimek kandidata/ke za MR:  ………………………………………………. 

4. Področje znanosti iz šifranta ARRS:  ………………………………………………. 

 

I. Izpolnjevanje pogojev za kandidata/ke za MR (obkrožite) 
1. Ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali zaključeno 2. stopnjo bolonjskega 

študijskega programa ustrezne smeri in izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ima 

povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00.
1
 

 

Da 

 

Ne 

2. Nima diplome – je v zadnjem letniku univerzitetnega ali 2. stopnje bolonjskega študija 

oziroma je absolvent/ka in ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov (vključno z vajami).2 

Da Ne 

3. Od zagovora diplome (magisterija) ni minilo več kot 5 let, pri čemer se petletno obdobje 

računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne 

podpore agencije ali ministrstva, pristojnega zna znanost, ţe vpisan na podiplomski študij, 

se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, ini sicer se za vsak 

vpisani letnik doda eno leto.
3
 

Da Ne 

4. Kandidat/ka je ţe bil/a financiran/a v programu mladih raziskovalcev, pa je pogodbo 

predčasno prekinil/a ali programa usposabljanja ni izpolnil/a v pogodbenem roku. 

Da Ne 

 

Kandidat/ka v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje          Da         Ne 

 

 

II. Ocena kandidata/ke za MR (ocenjuje mentor) 

1. Povprečna ocena univerzitetnega študija ali 2. stopnje bolonjskega študija v času prijave na 

razpis za MR (na 2 decimalki natančno, na primer 8,32) 

 

2. Ţe ima naziv magistra/ice znanosti                                                                       (1,00 točke)  

3. Je vpisan/a na podiplomski študij za pridobitev doktorskega naziva                   (0,50 točke)  

4. Je prejel/a univerzitetno Prešernovo nagrado                                                       (1,00 točke)  

5. Je prejel/a drugo nagrado
4
                                                                                     (0,50 točke)  

6. Ima objavljene znanstvene članke                                                                         (1,00 točka) 

       za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo)
5
                                                       

 

7. Sodelovanje pri raziskovalnem delu                                                      (do največ 3,00 točke)   

 

 

Skupna ocena: _____________________ 

 

Mentor: ____________________        

Predstojnik oddelka: _____________________   Direktor: ____________________ 

      Ţig RO 

 

 
1Če je kandidat/ka ţe vpisan/a na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena 
dodiplomskega študija ni pogoj, razen pri v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija. Pri tujih drţavljanih mentor pripravi 

pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. 
2Pred sklenitvijo pogodbe mora kandidat/ka dilplomirati in doseči povprečno oceno vseh izpitov in vaj najmanj 8,00. 
3Če je kandidat/ka brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, ţe vpisan/a na podiplomski študij, se obdobje od zagovora 

diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat/ka izkoristil/a starševski dopust – pri čemer se 

za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša na 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, 
dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. 
4Kot druga nagrada se po presoji mentorja lahko upošteva na primer Prešernova in druga nagrada, nagrada strokovnih društev in podobno. 
5Pri soavtorstvu se sorazmerni del izračuna tako, da se 1 točka deli s številom soavtorjev. 


