
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, na osnovi Pravilnika o 
postopkih (so)financiranja, ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 52/16 in 79/17) in obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o izboru prijav na 
Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+ št. 
6316-21/2017-100 z dne 25. 4. 2018 in na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost RS o izboru mentorjev v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim 
raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+ št. 6316-21/2017-66 z dne 25. 4. 2018 v zadevi 
Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+ 
(Uradni list RS, št. 3/18), objavlja 
 
 

Javni razpis 
 
 
za kandidata za mladega raziskovalca (MR) v letu 2018 pri navedenem mentorju na naslednjem 
raziskovalnem področju: 
 
Zap. 
št. 

Raziskovalno 
področje 

Mentor Št. 
mest 

1. Medicinske vede 
Področje: klinična medicina 

prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. 1 

 
 
Mladi raziskovalec (v nadaljevanju kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 - 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 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 
 in 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 alineo 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 oz. dve leti podiplomskega 
 študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto. 

Če se kandidat ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oz. tretji letnik študijskega programa tretje 
stopnje ali ima opravljen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. 
 
Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust v trajanju najmanj 6 mesecev, pri 
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, 
več kot šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. 
 



Na razpis ne morejo kandidirati tisti, ki so bili že financirani v programu mladih raziskovalcev in 
kandidati, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje 
oziroma so navedeni status že izkoristili. 
 
Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, in sicer za čas financiranja usposabljanja mladega 
raziskovalca do zaključka podiplomskega študija tretje stopnje (doktorata znanosti) s strani Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju agencija) in sicer: 
 
 - največ štiri leta, če je kandidat vpisal prvi letnik študijskega programa tretje stopnje; 
 
 - največ tri leta, če je kandidat vpisal prvi letnik študijskega programa tretje stopnje na 
 medicini. Če mladi raziskovalec po tem roku ne pridobi statusa specializanta, se mu pogodba 
 in financiranje podaljšata za eno leto. 
 
Rok za oddajo dokazila o uspešnem zaključku usposabljanja je eno leto po končanem financiranju, 
oziroma dve leti, če je MR s področja medicine in je po izteku dobe financiranja pridobil status 
pripravnika, specializanta. 
 

Kandidati morajo vlogi na razpis priložiti: 

 - dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome oz. dokazilo o zagovoru znanstvenega magisterija) 
 oz. pisno izjavo, da bo zaključil dodiplomski študij do 31. 8. 2018; 

 - prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat za mladega raziskovalca 
 vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih 
 izpitih in vajah, če kandidatu diploma še ni bila podeljena; 

 - potrdilo o vpisu, če je kandidat že vpisan na podiplomski študij; 

 - uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati 
 podatke o vseh izpitih in vajah na univerzitetnem dodiplomskem študiju oziroma na 
 dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje; 

 - potrdilo o koriščenju starševskega dopusta ali potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti (velja 
 za kandidate, ki ne izpolnjujejo petega razpisanega pogoja); 

 - mobilno ali stacionarno telefonsko številko in naslov na katerem bodo dosegljivi v času 
 obveščanja o izbiri. 

Kandidati lahko priložijo še dokazila o doseženih nagradah in priznanjih, o avtorstvu ali soavtorstvu 
znanstvenih člankov in opis sodelovanja pri raziskovalnemu delu. 
 
 
Nastop dela bo z začetkom financiranja agencije, predvidoma v mesecu oktobru 2018. 
 
Prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati pošljejo do 2. 8. 2018 na naslov Splošna bolnišnica Murska 
Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota z oznako »Pilotni razpis MR+ 2018 - NE 
ODPIRAJ«. 
 



Opomba: V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 
Rakičan, 26. 7. 2018 
 
doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., spec. jav. zdrav. 
Vodja raziskovalne dejavnosti 


