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Pismo podpore pobudi mladih raziskovalcev zaradi vpliva pandemije Covid-19 na
njihovo raziskovalno delo

Spoštovani,
V Društvu Mlada akademija bi se vam najprej želeli zahvaliti za pozitiven odziv na preteklo
pobudo mladih raziskovalcev zadnjega letnika doktorskega študija in vpis podaljšanja rokov
za izpolnitev pogodbenih obveznosti do financerja v 6. paket ukrepov za omilitev posledic
epidemije (134. člen ZIUOPDVE). Verjamemo, da bo mladim raziskovalcem, ki v času
pandemije zaključujejo doktorski študij, omenjeni ukrep močno olajšal izpolnjevanje obveznosti
in izpeljavo postopkov za zagovor doktorske disertacije.
Po sprejetju 6. protikoronskega paketa so se na naše društvo obrnili mladi raziskovalci, ki jih
ta paket ne vključuje, vendar je pandemija vseeno močno prizadela njihovo delo. V času, ki je
minil od prve pobude najstarejše generacije mladih raziskovalcev, ki se trenutno usposabljajo,
se je namreč izkazalo, da smo verjetno prav vsi podcenili trajanje in resnost pandemije Covid19. Če smo pred jesenjo morda še dvomili o pojavu in razsežnosti drugega vala pandemije, je
zdaj jasno, da se je ne le zgodil, pač pa je tako intenziven, da je zahteval ponovno sprejetje
restriktivnih omejitev javnega življenja po vsem svetu. Te dni smo priča tudi širjenju novega,
bolj infektivnega seva SARS-CoV-2 po Veliki Britaniji in njegovemu prenosu po celinski Evropi;
kakšne posledice bo to povzročilo, zaenkrat še ne moremo predvideti. Čeprav se je cepljenje
proti koronavirusu v Sloveniji že začelo, naj bi po zadnjih informacijah NIJZ 50-odstotno
precepljenost prebivalstva in s tem postopno vrnitev v normalno življenje dosegli šele letos
poleti. Vse to kaže, da bo pandemija Covid-19 še nekaj časa z nami, ukrepi za njeno zajezitev
pa bodo potrebni vsaj še pol leta.
Iz tega izhaja, da bodo le redki mladi raziskovalci, ki se usposabljajo v času pandemije, svoje
raziskovalno delo lahko opravili nemoteno. Velika večina mladih raziskovalcev vseh letnikov
in z vseh raziskovalnih ved in področij pa se bo srečala z omejitvami zaradi nedostopnosti
raziskovalne infrastrukture, motnjami pri terenskih raziskavah ter zamudami pri dobavi
laboratorijskega materiala, kemikalij in opreme. Prav tako se bodo srečali z negotovim trgom
dela, saj je pandemija že prizadela gospodarstvo, ki je poleg raziskovalnih organizacij eden
glavnih zaposlovalcev mladih raziskovalcev po končanem usposabljanju.
Predloge interventnih ukrepov sedanje pobude mladih raziskovalcev je podprlo 184 mladih
raziskovalcev in raziskovalk z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem in Univerze v Novi Gorici, kar kaže, da veliko mladih raziskovalcev iz različnih
raziskovalnih organizacij prepoznava potrebo po dodatnih ukrepih za omilitev posledic
pandemije na njihovo raziskovalno delo. V Društvu Mlada akademija zato izrekamo podporo
njihovi pobudi, v kateri zaprošajo za možnost porabe neizkoriščenih materialnih sredstev za
plače; oprostitev sankcij v primeru neizpolnjenih pogodbenih obveznosti v letu po zaključku
financiranja; ter podaljšanje financiranja za eno leto tistim mladim raziskovalcem, ki zaradi
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pandemije ne morejo neovirano izvajati svojega raziskovalnega dela. Poleg tega se
pridružujemo predlogu, da se sprejeti interventni ukrepi upoštevajo tudi pri naslednjih
generacijah mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki jih bi morebitno nadaljevanje pandemije
oviralo pri njihovem delu.
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