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Program je bil uveden leta 1985 kot pomemben program ohranjanja
znanstvenoraziskovalne in tehnološke konkurenčnosti Slovenije, prispevek k dvigu
raziskav in pomlajevanju raziskovalnih skupin. V usposabljanju je od leta 1985 do danes
sodelovalo 8.700 mladih raziskovalcev.

Število financiranih mladih raziskovalcev: 
2016: 865 
2017: 842 
2018: 899
2019: 949
2020: 1004

Število novo financiranih mladih raziskovalcev: 
2016: 173 
2017: 172 
2018: 218
2019: 218
2020: 222

Osnovni podatki
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• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

• Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev

• Metodologija ocenjevanja prijav za razpise

Normativni akti
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ureja:

• postopek dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom

• pogoje in izbor mentorjev

• pogoje za mlade raziskovalce

• financiranje in spremljanje usposabljanja 

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti
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1. Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim
programom

• prijava matičnih raziskovalnih organizacij raziskovalnih
programov

• agencija določi število mentorskih mest na raziskovalni
program (kriteriji: ocena kakovosti programa, velikost
programa in tip matične raziskovalne organizacije)

• določitev mentorja - v pristojnosti raziskovalne organizacije in
vodje programa

• preverjanje ustreznosti mentorjev in ustrezne kvote mladih
mentorjev (najmanj 25 odstotkov mlajših mentorjev v okviru
raziskovalne organizacije)

• objava seznama mentorjev na spletni strani ARRS

Postopek izbora mentorja
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1. Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom
Pogoji so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in v metodologiji:

• najnižja dopustna ocena, ki je na podlagi kvantitativnih ocen iz 35. člena
tega pravilnika določena v metodologiji;

• je v delovnem razmerju v RO s statusno obliko zavoda, ki sodeluje pri
izvajanju raziskovalnega programa, in je član programske skupine;

• so od njegovega zagovora doktorata minila najmanj štiri leta (upošteva
se leto zagovora doktorata);

• izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta.
• mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce in je lahko

mentor največ vsako drugo leto.
• kategorija mlajših mentorjev (ne več kot 10 let od doktorata in ne več kot

15 let od zagovora diplome): 25 odstotkov v okviru raziskovalne
organizacije

Pogoji za mentorja mlademu raziskovalcu
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• Postopek izbora opravijo raziskovalne organizacije, pri katerih so 
zaposleni izbrani mentorji, skladno s:
▪ predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju
▪ svojimi internimi splošnimi akti 
▪ pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in 
▪ v soglasju z izbranimi mentorji

• Rok: 1. september tekočega leta

• Predložitev dokumentacije: 20. september

• Pregled ustreznosti predlaganih kandidatov za mlade raziskovalce

• Pričetek financiranja: predvidoma oktober tekočega leta

Postopek izbora mladega raziskovalca
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• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po
študijskem programu, sprejetem v RS 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 RS 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 RS 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); starostna meja se
dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že
opravil eno oziroma dve leti študija tretje stopnje, in sicer se za vsak
opravljen letnik doda eno leto.

Pogoji za mladega raziskovalca
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• 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 določi RO.

Merila za ocenjevanje kandidata za 
mladega raziskovalca
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• Mladi raziskovalci so ob podiplomskem študiju v rednem
delovnem razmerju

• Vključenost v raziskovalno delo raziskovalnih programov
• Možnost krajšega usposabljanja v tujini (do 1 leta in pol)
• Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev so dodeljena

za določen čas: do 4 let (skrajšanje dobe financiranja, v primeru,
da je mladi raziskovalec že opravil prvi oz. drugi letnik doktorskega
študija)

• Namen sredstev:
• Bruto plača mladega raziskovalca
• Prispevki delodajalca
• Mentorski dodatek
• Stroški blaga in stroški storitev

Značilnosti programa
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• Letna in zaključna poročila

• Raziskovalna organizacija je dolžna sporočati vse

spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca

(sprememba zaposlitve, prenehanje zaposlitve, upravičena

odsotnost z dela, zamenjava mentorja, programske skupine,

odstopanje od programa usposabljanja….)

• Spremljanje namenske rabe sredstev (vpogled v porabo

sredstev namenjenih za usposabljanje mladih

raziskovalcev)

Spremljanje usposabljanja
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1. Usposabljanje ne poteka skladno s programom: RO je dolžna o
tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko začasno ali v celoti
prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe.

2. Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali željo mladega
raziskovalca v prvih treh mesecih financiranja nima finančnih
posledic za podpisnika pogodbe, razen če agencija ugotovi
nenamensko porabo sredstev.

3. Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe
sredstev, je RO dolžna nenamensko porabljena sredstva vrniti z
zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku, ki ga določi agencija.

4. Neizpolnitev pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku oz. v
primeru prekinitve po treh mesecih financiranja: RO je dolžna
vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev oziroma če je mladi
raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20 odstotkov izplačanih
sredstev.

Neizpolnjevanje pogodbenih določil in 
vračilo sredstev
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Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor
doktorata) pred iztekom odobrene dobe financiranja, se mu za čas, ki
preostane do izteka odobrene dobe financiranja in ni krajši od enega
meseca, podeli nagrada, ki predstavlja 30 odstotkov višine sredstev,
ki jih agencija namenja za bruto plačo mladega raziskovalca, za vsak
predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst
mesecev.

Nagrada za predčasni zaključek
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Hvala za vašo pozornost.

Matejka Ahčin
Mateja.Ahcin@arrs.si


