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Na podlagi 19. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št.
186/21), petega odstavka 31. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22) in 5. člena Pravilnika o izboru in financiranju mladih
raziskovalk in raziskovalcev, ki ga je svet inštituta sprejel dne 29. 6. 2022, Inštitut za primerjalno
pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani objavlja:

JAVNI RAZPIS
za izbor kandidata oziroma kandidatke
za mladega raziskovalca oziroma raziskovalko
1.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je izbor kandidata oziroma kandidatke za mladega raziskovalca oziroma
raziskovalko za usposabljanje v raziskovalni skupini Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in za pridobitev doktorata pravnih znanosti. Izrazi kandidat, prijavitelj in mladi raziskovalec se v nadaljnjem besedilu uporabljajo nevtralno za moško in žensko obliko.
Na razpisu bo izbran en kandidat za mladega raziskovalca. Inštitut bo z izbranim kandidatom sklenil
pogodbo o zaposlitvi za določen čas do zaključka doktorskega študija. Mladi raziskovalec bo ob
podiplomskem študiju vključen v raziskovalno delo inštituta, predvsem v okviru raziskovalnega
programa P5-0337 Pravni izzivi informacijske družbe, katerega predmet je sistemsko raziskovanje
novih pravnih vprašanj in problemov, ki se pojavljajo zaradi širitve uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na različnih področjih življenja. Težišče dela in usposabljanja mladega raziskovalca bo na področju civilnega in gospodarskega prava.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladega raziskovalca je oktober 2022. Doba financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja največ štiri leta. Podrobnejši
pogoji financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev so določeni v Pravilniku o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev.
Inštitut si pridržuje možnost, da na razpisu ne izbere nobenega kandidata. Odločitev o zaposlitvi
izbranega kandidata je odvisna tudi od obsega sredstev za programski steber financiranja, ki jih bo
inštitutu zagotovila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
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2.

Pogoji za kandidata za mladega raziskovalca

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor
znanosti;
• še ni bil zaposlen kot 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 kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo 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 dalj časa trajajoče bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev.
3.

Merila za ocenjevanje prijav

Prijave se bodo ocenjevale glede na naslednja merila:
• ocena razgovora s kandidatom;
• objavljeni članki in druga dela, zlasti povezana z vsebino raziskovalnega programa;
• sodelovanje pri raziskovalnem delu, zlasti povezanem z vsebino raziskovalnega programa;
• prejete nagrade oziroma priznanja;
• povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program;
• aktivno znanje tujih jezikov in funkcionalna uporaba standardnih računalniških orodij.
Pri vseh merilih imajo večjo težo dosežki, ki so vsebinsko povezani s predvidenim področjem usposabljanja mladega raziskovalca. Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika in
vsaj pasivno znanje še enega svetovnega jezika.
4.

Vsebina vloge

Vloga na javni razpis mora vsebovati:
• prijavni obrazec, v celoti izpolnjen in podpisan s strani prijavitelja;
• življenjepis prijavitelja (Europass ali podobna oblika);
• spremni dopis s kratko obrazložitvijo prijaviteljeve motivacije za prijavo in ciljev, ki bi jih
rad dosegel v okviru usposabljanja mladega raziskovalca;
• dokazilo o doseženi izobrazbi (fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju) ali izjava, da
bo prijavitelj diplomiral v roku;
• dokazilo o povprečni oceni;
• dokazila glede prejetih nagrad oz. priznanj, objavljenih člankov, sodelovanja pri razvojnoraziskovalnem delu ali morebitnih drugih relevantnih znanj in izkušenj prijavitelja.
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5.

Način prijave in rok za oddajo vlog

Rok za oddajo popolnih vlog je 21. julij 2022. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Za
pravočasno se šteje vloga, ki je bila do navedenega roka priporočeno oddana na pošti. Nepravočasne vloge bodo z obvestilom zavržene.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni razpis za kandidata
za mladega raziskovalca« ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vloge z nepravilno označeno ovojnico
ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju.
6.

Odpiranje in ocenjevanje vlog

Odpiranje vlog se izvede v prostorih inštituta v petih delovnih dneh od izteka roka za oddajo vlog.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani
k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 delovnih dni od prejema poziva
za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se v
nadaljnjih postopkih ne bo obravnavala.
Izpolnjevanje pogojev in oceno prijav bo opravila komisija za izbor kandidata za mladega raziskovalca. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
7.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je z dnem objave javnega razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje
(http://www.ess.gov.si/) dosegljiva na spletni strani Inštituta za primerjalno pravo (www.ipppf.si).
8.

Opozorila in dodatne informacije

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, ki je objavljen na spletni strani Univerze v
Ljubljani. Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij program pravo, ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je 19. avgust 2022. Do tega roka morajo kandidati izpolniti in oddati
prijavo za vpis v doktorski program in tudi vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem
portalu eVŠ. Stroški doktorskega študija izbranega kandidata bodo kriti iz sredstev za usposabljanje mladega raziskovalca.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov:
ipp.pf@pf.uni-lj.si oziroma telefonsko na št. 01 42 03 119.
Ljubljana, 30. junij 2022
zasl. prof. dr. Lojze Ude
direktor
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