
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 27. 12. 2012 sprejel 
Sklep o izboru mentorjev za leto 2013, št. 6316-3/2012-883. 
 
V izbor mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2013 je vključenih 160 mentorjev po raziskovalnih 
področjih v okviru znanstvenih ved, kot sledi:  
 

Veda Naziv 
Število izbranih 

mentorjev 

1 Naravoslovje 53

2 Tehnika                                       51
3 Medicina                                     14
4 Biotehnika                                   13

5 Družboslovje                               16
6 Humanistika                                13

  Skupaj  160
 
 
V izbor mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2013 ni vključenih 572 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, 
72/11 in 45/12, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 
6319-1/2011-7, z dne 4. 6. 2012 (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 153
2 Tehnika                                       171
3 Medicina                                     65

4 Biotehnika                                   64
5 Družboslovje                               63
6 Humanistika                                56

  Skupaj  572
 

Obrazložitev: 
 
Na javni razpis je pravočasno prispelo 782 prijav, od katerih jih 49 ni izpolnjevalo razpisnih pogojev, pri 
eni prijavi pa je bil postopek ustavljen.  
 
Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: 
strokovno telo) se je sestalo na dveh sejah (dne 11. 10. 2012 in 4. 12. 2012). Strokovno telo je na 1. 
seji dne 11. 10. 2012 pregledalo predloge za prerazporeditev mentorjev na druge vede oziroma 
področja, ki so jih skladno s 96. členom pravilnika podali člani Znanstvenih svetov ved in izmed 44 
predlogov potrdilo 38 predlogov za prerazporeditev. Poleg navedenih prerazporeditev je strokovno 
telo dodatno prerazporedilo 3 prijave.  
 
Po opravljenih preusmeritvah in izločitvi 49 prijav, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, je  bilo v 
ocenjevanje posredovanih 732 prijav, od tega po vedah: na področju naravoslovja 206, tehnike 222, 
medicine 79, biotehnike 77, družboslovja 79 in humanistike 69. 
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno s pravilnikom in metodologijo.  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pripravila zbir 
podatkov za vse prijavne vloge, ki so bili relevantni za ocenjevanje, in sicer: ocena A1, A2, A3 in A4 
ter A' in A". Strokovno telo je na 2. seji, dne 4. 12. 2012 pregledalo rezultate ocenjevanja. Preglednice 



so bile pripravljene po znanstvenih vedah in po raziskovalnih področjih. Približno 90% izbranih 
mentorjev (od tega približno 25% mladih 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 izkazuje raziskovalno izjemnost (največji A' in A" znotraj raziskovalnih 
področij). Strokovno telo je pripravilo predlog prednostnega seznama prijav za mentorje mladim 
raziskovalcem za leto 2013 in ga posredovalo v sprejem ZSA. 
 
ZSA je obravnaval predlog prednostnega seznama mentorjev, ki ga je pripravilo strokovno telo in ga v 
skladu s petim odstavkom 100. člena pravilnika minimalno spremenil oziroma dopolnil. Pri 
spremembah je upošteval kazalce, določene v četrtem odstavku 100. člena pravilnika. 
 
Na seznam mentorjev za leto 2013 je uvrščenih 160 mentorjev. Na seznam mentorjev za leto 2013 ni 
uvrščenih 572 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. 
 
**************************** 
 
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v prvih dneh meseca januarja 
2013. 
 


