
 

  

Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 
2012 – poziv v letu 2011 
 
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je sprejel Sklep o izboru 
mentorjev za leto 2012, št. 6316-3/2011-784.   
 
V izbor mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2012 je vključenih 200 mentorjev po raziskovalnih 
področjih v okviru znanstvenih ved, kot sledi:  
 

Veda Naziv 
Število izbranih 

mentorjev 

1 Naravoslovje 66

2 Tehnika                                       54
3 Medicina                                     18
4 Biotehnika                                   16

5 Družboslovje                               18
6 Humanistika                                16
7 Interdisciplinarne raziskave        12

  Skupaj  200
 
 
V izbor mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2012 ni vključenih 406 prijav kandidatov za mentorje. 
Kandidati za mentorje izpolnjujejo razpisne pogoje, vendar se, ob upoštevanju Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011, 
št. 6319-1/2011-1, z dne 7. 2. 2011 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) in njihove skupne ocene, 
niso uvrstili v ožji izbor. Po znanstvenih vedah je število kandidatov za mentorje, ki niso vključeni v 
izbor, sledeče: 
 
 

Veda Naziv 
Število neizbranih 

mentorjev 

1 Naravoslovje 91
2 Tehnika                                       103

3 Medicina                                     54
4 Biotehnika                                   50
5 Družboslovje                               53

6 Humanistika                                37
7 Interdisciplinarne raziskave        18

  Skupaj  406
 

 
Obrazložitev: 

 
Na javni razpis je pravočasno prispelo 652 prijav. V ocenjevanje je bilo po predhodni izločitvi 46 prijav, 
ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, posredovano 606 prijav, od tega po vedah: na področju 
naravoslovja 157 (po preusmeritvi 1 prijave iz medicine), tehnike 157, medicine 72 (po preusmeritvi 2 
prijav, in sicer: ena prijava na naravoslovje ter ena na biotehniko), biotehnike 66 (po preusmeritvi 1 
prijave iz medicine), družboslovja 71, humanistike 53 in na interdisciplinarnih raziskavah 30. 
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno s pravilnikom in metodologijo.  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) je za vse prijavne 
vloge pripravila zbir podatkov, ki so bili relevantni za ocenjevanje, in sicer: ocena A1, A2, A3 in A4 ter 
A' in A". Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za izbor mentorjev novim 
mladim raziskovalcem za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo) se je sestalo na seji, dne 
21. 6. 2010 in pregledalo rezultate ocenjevanja. Preglednice so bile pripravljene po znanstvenih vedah 
in po raziskovalnih področjih. Približno 90% izbranih mentorjev (od tega približno 25% mladih 
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mentorjev) je bilo na prednostni seznam mentorjev uvrščenih glede na skupno oceno prijave (ocena 
A), ob upoštevanju pogojev in omejitev iz 100. člena pravilnika in metodologije, o 10% mentorjev, ki se 
še lahko uvrstijo na prednostni seznam mentorjev, pa je razpravljalo strokovno telo, pri čemer je kot 
kazalce upoštevalo največje število skupnih točk A znotraj raziskovalnega področja, raziskovalno 
izjemnost (največji A' in A" znotraj raziskovalnih področij) ter mlajše kandidate za mentorje, ki 
izkazujejo raziskovalno izjemnost (največji A' in A" znotraj raziskovalnih področij). Strokovno telo je 
pripravilo predlog prednostnega seznama prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2012 in ga 
posredovalo v sprejem Znanstvenemu svetu agencije. 
 
Znanstveni svet agencije je obravnaval predlog prednostnega seznama mentorjev, ki ga je pripravilo 
strokovno telo, in ga v celoti potrdil. Direktor agencije je sprejel Sklep o prednostnem seznamu 
mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2012 št. 6316-3/2011-737 z dne 18. 6. 2011. 
 
Skladno z 9. točko javnega razpisa in sedmim odstavkom 100. člena pravilnika, je agencija dne 28. 6. 
2011 obvestila raziskovalne organizacije o prednostnem seznamu mentorjev za leto 2012 iz njihove 
raziskovalne organizacije in o možnosti, da lahko prijavitelji (raziskovalne organizacije) predlagajo, da 
mentorji iz seznama izbranih mentorjev za leto 2011 in kandidat za mentorja s prednostnega seznama 
mentorjev za leto 2012 zamenjata začetek usposabljanja mladega raziskovalca (mentor in kandidat 
sta lahko iz različnih raziskovalnih organizacij). Znanstveni svet agencije je 11. seji dne 25. 7. 2011 
obravnaval  naslednje predloge zamenjav in jih potrdil: 
 

Mentor, odobren za leto 2012, ki bo pričel usposabljati MR 
v letu 2011 

Mentor, odobren za leto 2011, ki bo zamenjal mentorstvo 
in bo mentor v letu 2012 

Šifra 
mentorja 

Ime in priimek 
mentorja 

Šifra 
RO 

Naziv RO 
Šifra 

mentorja 
Ime in priimek 
mentorja 

Šifra 
RO 

Naziv RO 

19221 Janez Krč  1538 
Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za 
elektrotehniko 

14121
Angela Šurca 
Vuk 

104 Kemijski inštitut 

14488 Avrelija Cencič 2334 
Univerza v Mariboru, 
Medicinska fakulteta  

1074
Vladislav 
Rajkovič 

586 
Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za 
organizacijske vede 

1360 Mihael Drofenik 794 
Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo 

18616 Majda Pajnkihar 1604 
Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za 
zdravstvene vede 

19029 Nina Daneu  106 Institut "Jožef Stefan" 18271 Miha Čekada  106 Institut "Jožef Stefan" 

24264 
Jernej Fesel 
Kamenik 

106 Institut "Jožef Stefan" 14680 Jernej Iskra 106 Institut "Jožef Stefan" 

4648 Janko Kos 106 Institut "Jožef Stefan" 8027 Antonija  Lesar 106 Institut "Jožef Stefan" 

 
Na seznam mentorjev za leto 2012 je uvrščenih 200 mentorjev. Na seznam mentorjev za leto 2012 ni 
uvrščenih 406 prijav kandidatov za mentorje, ki sicer izpolnjujejo razpisne pogoje, pa se ob 
upoštevanju števila razpisanih mest, 100. člena pravilnika in njihove skupne ocene, niso uvrstili v ožji 
izbor. 
 

 


