
 
   

  

Obvestilo 
o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – 

pilotni razpis MR+  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je dne 
9. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 3/18 in na spletni strani objavila Javni razpis za izbor mentorjev 
novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).  
 
Komisija za odpiranje vlog, imenovana s sklepom direktorja agencije št. 6316-21/2017-22 z dne 15. 2. 
2018, je pri odpiranju prijav ugotovila, da je bilo na javni razpis pravočasno oddanih 188 prijav. Pri 11 
prijavah je bilo ugotovljeno, da manjka priložen življenjepis v tiskani obliki, pri eni prijavi pa sta 
manjkala podpis rektorja in žig prijavitelja. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi prijav. Agencija je v 
roku prejela dopolnitve enajstih prijav. Za eno prijavo agencija dopolnitve ni prejela, zato je bila prijava 
s sklepom direktorja zavržena.  
 
Strokovna služba agencije je preverila izpolnjevanje v razpisu določenih pogojev pri vseh pravočasnih 
in popolnih prijavah ter ugotovila, da 13 prijav ne izpolnjuje vsaj enega izmed razpisnih pogojev.  
 
Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) je na 2. dopisni seji dne 12. 3. 2018  imenoval 
članice in člane Občasnega strokovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: OST). Glavne naloge OST so 
bile pregled ustreznosti prijav glede na področje raziskav in razvoja kandidata za mentorja in 
raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca, razvrstitev mentorjev glede na kriterije 
ocenjevanja ter priprava prednostnega seznama prijav. Agencija je v postopek nadaljnje obravnave 
članicam in članom OST posredovala 174 prijav (55 - naravoslovne vede, 45 - tehniške in tehnološke 
vede, 17 medicinske vede, 11 kmetijske vede in veterina, 26 družbene vede in 20 humanistične vede). 
 
Obravnava prijav je potekala skladno z javnim razpisom, Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o 
postopkih) in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 uradno 
prečiščeno besedilo in št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 (v nadaljnjem besedilu: metodologija). 
 
Strokovna služba agencije je za članice in člane OST pripravila seznam prijav, iz katerega so bili med 
drugim razvidni ime in priimek kandidata za mentorja, področje raziskav in razvoja po klasifikaciji 
FORD, na katero se kandidat za mentorja prijavlja, ter podatek o ustreznosti v prijavi navedenih 
znanstvenih dosežkov glede na prijavljeno raziskovalno področje po klasifikaciji FORD in WoS. V 
primerih, kjer članki po WoS ne spadajo na prijavljeno področje, so bile članice in člani OST 
zaprošeni, da preverijo ustreznost področja. 
 
Vsako prijavo sta obravnavali dve članici oz. člana OST. Prijave, pri katerih je OST ugotovil, da 
kandidat za mentorja nima vsaj ene objave na ustreznem področju oz. da raziskovalna tematika 
usposabljanja mladega raziskovalca ni skladna s področjem delovanja in referencami kandidata za 
mentorja, je izločil iz nadaljnjega postopka kot neustrezno. Enako je postopal tudi v primeru, ko je 
ugotovil, da raziskovalna tematika usposabljanja mladega raziskovalca ni skladna s področjem prijave 
kandidata za mentorja. Zaradi neustreznosti prijave je OST skladno s 5.1. točko javnega razpisa  
predlagal zavrnitev dveh prijav.  
 
V nadaljnjem ocenjevalnem postopku je OST prijave razvrstil po kriteriju znanstvene uspešnosti 
kandidatov za mentorje, ki se vrednoti z A'', kot izhaja iz sistema SICRIS po stanju na dan zaključka 
javnega razpisa.  V skladu z javnim razpisom, da se v primerih, ko na področju s predvidenim mestom 
ni ustrezne prijave, mentorsko mesto dodeli kandidatu za mentorja na raziskovalnem področju, ki ima 
znotraj iste vede najvišjo A'' in v okviru tega javnega razpisa še nima dodeljenega mentorskega mesta, 
je OST prosti mentorski mesti, in sicer: po eno mesto s področja Okoljske biotehnologije in 
Nanotehnologije, dodelil na področje Materialov, prosto mentorsko mesto s področja Veterine pa na 
področje Kmetijstva, gozdarstva in ribištva.  
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OST je pripravil predlog izbranih in neizbranih prijav kandidatov za mentorje na podlagi A'', 
zaokrožene na dve decimalni mesti, po padajočem vrstnem redu ocen in ob upoštevanju razpisanega 
števila mentorskih mest po posameznih področjih klasifikacije FORD ter ga posredoval v obravnavo 
na ZSA. 
 
ZSA je obravnaval predlog občasnega strokovnega telesa in ga v celoti potrdil in na 7. seji dne 16. 4. 
2018 sprejel sklep o predlogu izbora mentorjem novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni 
razpis MR+ št. 6316-21/2017-51. 
 
Na podlagi sklepa ZSA št. 6316-21/2017-51 je direktor agencije sprejel Sklep o izboru mentorjev v 
okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis 
št. 6316-21/2017-66 z dne 25. 4. 2018 (v nadaljevanju: sklep direktorja). 
 
Na podlagi sklepa direktorja se v izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 uvrsti 50 
prijav po področjih klasifikacije FORD: 
 
 

Veda in področje po FORD Št. mentorjev 

NARAVOSLOVNE VEDE 13 

1.01 Matematika 2 

1.02 Računalništvo in informatika 2 

1.03 Fizika 2 

1.04 Kemija 2 

1.05 Vede o zemlji in okolju 1 

1.06 Biologija 4 

TEHNIŠKE IN TEHNOLOŠKE VEDE 14 

2.01 Gradbeništvo 1 

2.02 Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 3 

2.03 Mehanika 2 

2.04 Kemijsko inženirstvo 1 

2.05 Materiali 2+2 

2.06 Zdravstveni inženiring 1 

2.07 Okoljsko inženirstvo 1 

2.08 Okoljska biotehnologija 0 

2.09 Industrijska biotehnologija 1 

2.10 Nanotehnologija 0 

MEDICINSKE IN ZDRAVSTVENE VEDE 7 

3.01 Temeljna medicina 3 

3.02 Klinična medicina 2 

3.03 Zdravstvene vede 1 

3.04 Medicinska biotehnologija 1 

KMETIJSKE VEDE IN VETERINA 4 

4.01 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 1+1 

4.02 Znanosti o živalih in mlekarstvu 1 

4.03 Veterina 0 

4.04 Kmetijska biotehnologija 1 

DRUŽBENE VEDE 8 

5.01 Psihologija in kognitivne znanosti 1 

5.02 Ekonomija in poslovne vede 1 

5.03 Izobraževanje 1 

5.04 Sociologija 1 

5.05 Pravo 1 

5.06 Politične vede 1 

5.07 Ekonomska in družbena geografija 1 

5.08 Mediji in komunikacije 1 
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Veda in področje po FORD Št. mentorjev 

HUMANISTIČNE VEDE  4 

6.01 Zgodovina in arheologija 1 

6.02 Jeziki in književnost 1 

6.03 Filozofija, religija in etika 1 

6.04 Umetnost 1 

  
 
V izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 se ne uvrsti 124 prijav (2 prijavi sta bili 
zavrnjeni zaradi neustreznosti prijave). Število prijav po vedah klasifikacije FORD je:  

 

Veda Naziv 
Število neizbranih 

mentorjev 

1 Naravoslovne vede 42 

2 
Tehniške in tehnološke 
vede                                                  

30+1 

3 
Medicinske in 
zdravstvene vede                                                                 

9+1 

4 
Kmetijske vede in 
veterina                                                     

7 

5 Družboslovne vede                                                              18 

6 Humanistične vede                                                    16 

  Skupaj  124 

 
 


