
 
 
št.: 1-249/15-KR 
Datum:  20.8.2015  

 
 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 
 
 
 

Delodajalec:  FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 
 GREGORČIČEVA 19 
 5000 NOVA GORICA 

 
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  RAZISKOVALEC - M/Ž   
 
Opis del in nalog: 

 znanstveno-raziskovalno delo v okviru raziskovalnega projekta Ciljnega 
raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 skladno z javnim razpisom Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost RS, objavljenem v Uradnem listu RS št. št. 
53/2015 z dne 17. 7. 2015.  

 
Zahtevana pokl./strok. izobrazba:  doktor znanosti 
 
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev 
 
Vrsta zaposlitve:  skrajšan delovni čas  
 
Zahtevane delovne izkušnje:  da                             Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 
 
Zahtevano znanje jezikov:   
Obvezno je znanje vsaj enega svetovnega jezika.  
 
Zahtevana rač. znanja:  

 urejevalniki besedil -  osnovno 
 delo s preglednicami - osnovno   
 delo z bazami podatkov - osnovno 
 

 
Druga obvezna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  

1. Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati skladno z Zakonom o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (29. člen): 

 ima doktorat znanosti, 
 izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v 

zadnjih petih letih in 
 izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. 

 
2. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 3. člena v zvezi z 2. členom Pravilnika 

o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta: 



 
 
(2. člen): 
Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, 
določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če: 

 Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja 
kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. Vsaj ena 
objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje v 2. A ali 3. A, B. 

 Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of Science – WoS), kjer se upoštevajo 
citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko 
izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za 
humanistiko pa v znanstvenih objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in 
merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 
pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora 
biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju 
zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej. 

 Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, 
citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji 
v zadnjih petih letih. 

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, 
določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, 
če: 

 ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe ali 
 izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika 

(npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev ipd.), skupine ali dogodkov (npr. 
organizacija znanstvenih sestankov ipd.) ali 

 izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija ipd.). 
Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji 
ocenjevanja prijav (glej pravni viri ARRS). 
Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni 
dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena namesto 
zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve 
v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega 
starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na 
podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v 
obliki delne odsotnosti z dela. 
 
(3. člen): 
Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega 
projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če: 

 Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja 
kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. 

 Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 
ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane 
tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; 
COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 
in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali 
zbirki. 



 
 

 Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in 
dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. 

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega 
projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če izpolnjuje kriterije določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika. 
Minimalno število točk iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi v Metodologiji 
ocenjevanja prijav. 
Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni 
dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let 
zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko 
izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh 
mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in 
varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. 
 
Delodajalec bo upošteval samo prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje glede vodje 
projekta, določene z Javnim razpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, 
objavljenem v Uradnem listu RS št. št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015: Javni razpis za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 
med drugim, da kandidat: 

 dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki ureja 
kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih. , 

 izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 3. člena Pravilnika o 
kriterijih ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane 
tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; 
COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 
in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali 
zbirki. 

 izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in 
dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.  

 mejna vrednost vsote A1+A2+A3 - 2,5 ALI Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z 
nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje pogoje: A1/2 ≥ 600 ali A' ≥ 
200 ali A" ≥ 50.  

 vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. 
 izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega 

odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti določen z 
izpolnjevanjem kriterijev določenih v drugem odstavku 2. člena Pravilnika o kriterijih.  

 
Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni 
dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega odstavka 3. člena 
Pravilnika o kriterijih namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki 
vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se 
podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške 
odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva 
koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. 
 
 
Rok za prijavo kandidatov:  25. avgust 2015 
 



 
 
Način prijave kandidatov:    
Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom ter ostalimi dokazili po e-pošti na naslov 
dekanat@fuds.si  
 
Kontaktna oseba delodajalca:  Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si  
 
Datum objave :  20.8.2015   
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