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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – Glavna pisarna

Zadeva: Odziv mladih raziskovalk in raziskovalcev na Obvestilo izvajalcem usposabljanja mladih
raziskovalcev v razmerah, povezanih s pandemijo COVID-19 z dne 31. 3. 2021

Spoštovani predstavniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije!

Dne 31. 3. 2021, več kot leto dni po začetku pandemije, je ARRS na svoji spletni strani objavila
Obvestilo izvajalcem usposabljanja mladih raziskovalcev v razmerah, povezanih s pandemijo COVID19. V obvestilu je ARRS časovno podaljšala veljavnost svojega edinega ukrepa, sprejetega v povezavi s
statusom mladih raziskovalcev v pandemičnih razmerah, objavljenega dne 2. 10. 2020.
Ukrep iz oktobra 2020 je tistim mladim raziskovalcem, ki se jim je financiranje izteklo v letu 2020,
omogočil uporabo materialnih sredstev za plače. Sedaj je dopolnjen s povedjo: “Navedeno velja tudi
za tiste mlade raziskovalce, ki se jim financiranje zaključi do zadnjega dne meseca, v katerem bo
razglašen konec epidemije v letu 2021.”
Mlade raziskovalke in raziskovalci opozarjamo vodstvo ARRS na nezadostnost tega ukrepa, saj ne reši
sistemskih težav statusa mladih raziskovalcev v pandemičnih razmerah. Naša kritika se nanaša na
odločitev ARRS, da veljavnost svojega ukrepa naveže na “razglasitev konca epidemije v letu 2021”. Če
slovenska vlada v letu 2021 razglasi konec epidemije kadarkoli pred septembrom 2021 (takrat se
namreč izteče štiriletna pogodba tisti generaciji mladih raziskovalcev, ki je svoje usposabljanje začela
v akademskem letu 2017/2018), bodo vse generacije, ki so svoje usposabljanje začele v letih 2017,
2018, 2019 in 2020, izostale iz kakršnihkoli interventnih ukrepov.
Navezovanje ukrepov na arbitrarno točko v prihodnosti, ko naj bi slovenska vlada razglasila konec
epidemije, smatramo za neustrezno. Omogoča namreč situacijo, v kateri bi se zaradi razglasitve
konca epidemije popolnoma zaobšlo dejstvo, da smo mladi raziskovalci in raziskovalke že več kot leto
dni svojih štiriletnih pogodb preživeli v pandemičnih razmerah, z okrnjenim ali v celoti
onemogočenim izvajanjem empiričnega dela naših doktorskih projektov.
ARRS zato pozivamo, da pri svojih nadaljnjih ukrepih upošteva čas, ki ga je posamezen mladi
raziskovalec že preživel v pandemičnih razmerah.
Seveda so bili pri svojem delu v enaki meri ovirani tudi ostali raziskovalci in raziskovalke, vendar se
status mladega raziskovalca od njih v temelju razlikuje in zato tudi potrebuje drugačno ukrepanje. Je
namreč trojno zamejen s (1) pogodbo za določen čas; (2) pogodbeno določenim ciljem (zagovor
doktorata); in posledično (3) pogodbenim delom brez plačila v primeru izteka financiranja pred
zagovorom doktorata.
V času pandemije posamezniki zgolj s sprotnim prilagajanjem ciljev in metod naših doktorskih
projektov ne moremo zaobiti dejstva, da imamo omejeno gibanje, omejen dostop do virov, omejeno
terensko delo itd. ARRS naj zato z ustreznimi interventnimi ukrepi prepreči, da bomo mladi

raziskovalci zaradi globalnih pandemičnih razmer, na katere ne moremo vplivati, primorani opravljati
svoje delo brez plačila do izpolnitve svojih pogodbenih obveznosti.
Ponovno pozivamo ARRS, da transparentno obravnava predloge za ukrepe, ki smo jih 15. 1. 2021
naslovili na vas v dopisu Predlog interventnih ukrepov glede mladih raziskovalcev, katerih
usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Ponavljamo tudi našo prošnjo Znanstvenemu svetu ARRS, da se z nami sestane in pogovori o
predlaganih interventnih ukrepih. Organizacijska skupina predlaganih interventnih ukrepov je
dosegljiva na e-naslovih tjasa.konovsek@inz.si in vita.zalar@zrc-sazu.si.
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PRILOGA 1: Predlog interventnih ukrepov glede mladih raziskovalcev katerih usposabljanje
financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 14. 1. 2021,
poslan MIZŠ in ARRS dne 15. 1. 2021.
PRILOGA 2: 184 podpisov mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki so podprli spletno peticijo s
predlogi za interventne ukrepe, navedenimi v dopisu z dne 14. 1. 2021.
PRILOGA 3: Podporno pismo Mlade akademije vsem štirim predlaganim ukrepom.
PRILOGA 4: Podporno pismo Univerze v Ljubljani vsem štirim predlaganim ukrepom.
PRILOGA 5: Podporno pismo Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije
(KOsRIS) vsem štirim predlaganim ukrepom.
PRILOGA 6: Podporno pismo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vsem štirim
predlaganim ukrepom.
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-

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, GlavnaPisarna@arrs.si.

