
Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list štev. RS 52/16 in štev. 79/17) ter Sklepa o 
izboru mentorjev v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem 
za leto 2019 – razpis MR+, št. 6316-11/2018 o izboru mentorjev za leto 2019, ki ga je sprejel 
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 29. 03. 2019 

 
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, 

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA 
(m/ž) 

za raziskovalno področje kemija pri izbranem mentorju za leto 2019 

eno prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) 

Mentor:  doc. dr. Iztok Jože Košir  

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo 
na temo raziskav procesov staranja hmelja in vpliva komponent staranja hmelja na 
pivo. 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
(1) 

 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, 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); 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.  

(2) 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. 

(3) 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.  

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe 
vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že 
izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, 
in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti. 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

1. Vlogo, 
2. Življenjepis, 
3. Dokazilo o izobrazbi, 
4. Fotokopijo univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome 2. stopnje magistrskega 

študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) (za tujce uradni prevod). 
Če boste diplomirali med 11. avgustom in 15. septembrom 2019, morate prijavi 
priložiti pisno izjavo vašega mentorja za diplomsko nalogo o predvidenem datumu 
zagovora, 

5. Dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi oz. uradno 
potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna 
študijska ocena, ki mora biti najmanj 8,00, izračunana na 2 decimalki natančno. V 
primeru bolonjskega študija morate priložiti potrjen seznam 1. in 2. stopnje 
bolonjskega študijaj).  

6. Potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista), 
7. Pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev. 

Prijavi so lahko priložene še sledeče priloge: 

1. Dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih, seznam morebitnih objavljenih znanstvenih 
člankov, dokazilo o sodelovanju v raziskovalnem delu, 

2. Dokazilo o morebitnem porodniškem oz. starševskem dopustu ali daljši bolezenski 
odsotnosti. 

Čas sklenitve delovnega razmerja: 

Inštitut bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata 
znanosti in sicer za čas financiranja, kot ga določa ARRS v skladu s 116. členom Pravilnika o 
postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 

(Uradni list štev. RS 52/16 in štev. 79/17). 

Prijava na razpis 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje  

do 20. 06. 2019 

s priporočeno pošto na naslov: 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 

Cesta Žalskega tabora 2 

3310 Žalec 

z oznako »Razpis za mladega raziskovalca«. 

 



Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek pošiljatelja. 

V postopku izbora in ocenjevanja bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na 
naslov inštituta v razpisanem roku. Izbor kandidatov za mlade raziskovalce bo opravil inštitut 
v soglasju z izbranim mentorjem. 

Kandidati za mladega raziskovalca bodo o izboru obveščeni predvidoma v 20 dneh po koncu 
razpisa.  

Dodatne informacije in opozorila 

Izbrani kandidat za mladega raziskovalca se mora posebej prijaviti na razpis za vpis v 
podiplomski študijski program v študijskem letu 2019/2020 na izbrani Fakulteti 
podiplomskega študija. Če se kandidat ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne 
bomo mogli skleniti pogodbe o uposabljanju. 

Vse dodatne informacije z zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na telefonskih številkah 
03/71 21 600 (tajništvo), 03/71 21 608 (Iztok Jože Košir), vsak delavnik med 8. in 10. uro do 
zaključka razpisa. 

Dodatne povezave v zvezi z razpisom in izpolnjevanjem pogojev so dostopne na: 

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list štev. RS 52/16 in štev. 79/17)  
(http://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp) 
 
 
 

Žalec, 16. 05. 2019 


