
Obvestilo o Sklepu o izboru mentorjev za leto 2009 
 
Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: upravni odbor agencije) je na svoji redni seji dne 3.12.2008 s sklepom št. 403-63/2008-
1324 sprejel Sklep o izboru mentorjev za leto 2009. Na Listo mentorjev za leto 2009 je uvrščenih 
300 mentorjev mladih raziskovalcev, v okviru znanstvenih ved kot sledi: 
 

- naravoslovno-matematične vede   87 mentorjev   
- tehniške vede              84 mentorjev  
- medicinske vede   27 mentorjev    
- biotehniške vede   27 mentorjev   
- družboslovne vede   30 mentorjev    
- humanistične vede                        27 mentorjev 
- interdisciplinarne raziskave            18 mentorjev. 

 
 
V izbor mentorjev za leto 2009 ni vključenih 336 kandidatov za mentorje. Kandidati za mentorje 
izpolnjujejo razpisne pogoje, vendar ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za 
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) in 
Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih 
sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev v okviru razpisa za 
leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve ministrstva) ter njihove skupne ocene (AB), niso 
prišli v ožji izbor. V okviru znanstvenih ved je število neizbranih mentorjev sledeče: 
 

- naravoslovno-matematične vede   67 mentorjev   
- tehniške vede            132 mentorjev  
- medicinske vede   22 mentorjev    
- biotehniške vede   31 mentorjev   
- družboslovne vede   26 mentorjev    
- humanistične vede                        31 mentorjev 
- interdisciplinarne raziskave  27 mentorjev. 
 

Skladno s šesto alineo 13. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev 
v raziskovalnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je na listi izbranih mentorjev za 
leto 2009 določenih 10% mentorjev v posamezni vedi, ki bodo na javnem pozivu za leto 2010 
lahko ponovno kandidirali za mentorja mlademu raziskovalcu. 
 
 
Obrazložitev: 

 
Na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2009 in 
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009  (Uradni list RS, št. 63/07) je 
prispelo 1199 prijavnih vlog. Od skupnega števila prijav je na Javni poziv za predlaganje 
kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2009 prispelo 647 prijav, v ocenjevanje 
pa je bilo po predhodni izločitvi 11-ih prijav, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, posredovano 
636 prijav, od tega po vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 154, tehniških 216, 
medicinskih 49 (po preusmeritvi 21 prijav v interdisciplinarne raziskave), biotehniških 58, 
družboslovnih 56, humanističnih ved 58 in na interdisciplinarne raziskave 45.  
 
Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev novih mladih raziskovalcev v letu 2009 in za 
ocenjevanje raziskovalnih projektov v letu 2009 (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo) se je 



sestalo na dveh sejah, dne 30.9.2008 in 17.11.2008. Na prvi seji je imenovalo domače in tuje 
recenzente. Skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja je bila vsaka prijava poslana 
enemu domačemu in enemu tujemu recenzentu. Prijave je skupaj ocenjevalo 114 domačih in 
116 tujih recenzentov.  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno z metodologijo, ki podrobno opredeljuje elemente, 
kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in način ocenjevanja prijav in usmeritvami, ki 
določajo razrez sredstev po vedah, tematske prioritete in prioriteto za oživljanje področij. 
 
Agencija je  pripravila zbir podatkov za vse prijavne vloge, ki so bili relevantni za ocenjevanje. 
Strokovno telo je na ocenjevalnem panelu, na katerem so sodelovali tudi tuji recenzenti in je 
potekal od 17.11.2008 do 20.11.2008, pregledalo rezultate ocenjevanja. Preglednice so bile 
pripravljene po znanstvenih vedah. Z usmeritvami ministrstva je bilo določeno število mentorjev , 
ki jih strokovno telo  lahko uvrsti na listo mentorjev. Približno 80% tega števila mentorjev je bilo 
na listo mentorjev že uvrščenih glede na doseženo skupno oceno prijavne vloge (AB), prioritete 
določene v metodologiji in usmeritvah ministrstva, o preostalih 20% mentorjev, ki se še lahko 
uvrstijo na listo mentorjev do polnega števila, pa je razpravljal panel. 
 
Panel je v skladu s šesto alineo 13. člena pravilnika, iz liste izbranih mentorjev določil 10%  
mentorjev v posamezni vedi, ki bodo na naslednjem javnem pozivu lahko ponovno kandidirali za 
mentorja mlademu raziskovalcu. 
 
Skladno s 17. členom pravilnika je strokovno telo  pripravilo predlog prednostne liste mentorjev 
za leto 2009, ki jo je direktor agencije posredoval Znanstvenemu svet agencije. Znanstveni svet 
agencije je preveril skladnost predloga liste mentorjev s pravilnikom, usmeritvami ministrstva in s 
predpisano metodologijo ocenjevanja. Na seji dne 24.11.2008 je oblikoval predlog liste 
mentorjev za leto 2009.  
 
Na listo mentorjev za leto 2009 je uvrščenih 300 mentorjev, izmed katerih je določeno določeno 
32 mentorjev, ki bodo na naslednjem javnem pozivu lahko ponovno kandidirali. Uvrščenih ni 336 
kandidatov za mentorje, ki sicer izpolnjujejo  razpisne pogoje, pa niso zbrali zadostnega števila 
točk ali niso  zadostili prioritetam iz usmeritev ministrstva oziroma metodologije. Enajst prijavnih 
vlog kandidatov za mentorje je bilo zavrženih, ker kandidati niso izpolnjevali razpisnih pogojev. 
 
Na podlagi navedenega je Upravni odbor agencije sprejel sklep o izboru mentorjev za leto 2009.  
 
 
       

 

 

 
 


