
   

Obvestilo 
o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis 

MR+  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju besedilu: agencija) je 
dne 5. 11. 2018 v Uradnem listu RS, št. 71/18 in na spletni strani objavila Javni razpis za izbor 
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR+ (v nadaljevanju: javni razpis).  
 
Komisija za odpiranje vlog, imenovana s sklepom direktorja agencije št. 6316-11/2018-10 z dne 12. 
12. 2018, je pri odpiranju prijav ugotovila, da je bilo na javni razpis pravočasno oddanih 185 prijav. Pri 
dveh prijavah je bilo ugotovljeno, da manjka priložen življenjepis v tiskani obliki. Prijavitelja sta bila 
pozvana k dopolnitvi prijav. Agencija je v roku prejela dopolnitve obeh prijav.  
 
Strokovna služba agencije je preverila izpolnjevanje v razpisu določenih pogojev pri vseh pravočasnih 
in popolnih prijavah ter ugotovila, da 17 prijav ne izpolnjuje vsaj enega izmed razpisnih pogojev, zato 
so bile na podlagi 21. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o 
postopkih) s sklepom zavrnjene.   
 
Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) je na seji dne 5. 2. 2019  imenoval člane 
Občasnega strokovnega telesa (v nadaljevanju: 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 članom OST posredovala 
168 prijav (42 - naravoslovje, 55 - tehnika, 17 - medicina, 23 – biotehnika,  15 - družboslovje in 16 -  
humanistika). 
 
Obravnava prijav je potekala skladno z javnim razpisom in pravilnikom o postopkih. 
 
Strokovna služba agencije je za člane OST pripravila seznam prijav, iz katerega so bili med drugim 
razvidni ime in priimek kandidata za mentorja, področje po klasifikaciji ARRS, do pet dosežkov 
prijaviteljev in podatek, ali članek glede na WoS po klasifikaciji ARRS sodi na prijavljeno področje. V 
primerih, kjer članki po WoS ne spadajo na prijavljeno področje, so bili člani OST zaprošeni, da 
ustreznost področja natančneje preverijo. 
 
Vsako prijavo sta obravnavala dva člana OST, katerih predlog je dokončno obravnaval in potrdil OST. 
Prijave, pri katerih je OST ugotovil, da kandidat za mentorja nima vsaj ene objave na prijavljenem 
področju oz. da raziskovalna tematika usposabljanja mladega raziskovalca ni skladna s področjem 
delovanja in referencami kandidata za mentorja, je izločil iz nadaljnjega postopka kot neustrezne. 
Zaradi neustreznosti prijave je OST skladno s 5.1.1 točko javnega razpisa  predlagal zavrnitev treh 
prijav.  
 
V nadaljnjem ocenjevalnem postopku je OST ustrezne 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.  
 



 
 
 

 

OST je pripravil predlog izbranih in neizbranih prijav kandidatov za mentorje ter ga posredoval v 
obravnavo na ZSA. 
 
ZSA je na 6. Seji dne 18. 3. 2019 obravnaval predlog OST in ga v celoti potrdil s Sklepom o predlogu 
izbora mentorjev  v okviru javnega razpisa, št. 6316-11/2018-27. 
 
Na podlagi sklepa ZSA št. 6316-11/2018-27 je direktor agencije sprejel Sklep o izboru mentorjev v 
okviru Javnega razpisa, št. 6316-11/2018-45 z dne 29. 3. 2019 (v nadaljevanju: sklep direktorja). 
 
Na podlagi sklepa direktorja se v izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 uvrsti 51 
prijav po področjih klasifikacije ARRS: 
 
 

Veda in področje po klasifikaciji ARRS Št. izbranih mentorjev 

NARAVOSLOVJE 12 

1.01 Matematika 1 

1.02 Fizika 3 

1.03 Biologija 1 

1.04 Kemija 3 

1.05 Biokemija in molekularna biologija 2 

1.07 Računsko intenziven metode in aplikacije 1 

1.09 Farmacija 1 

TEHNIKA 17 

2.02 Kemijsko inženirstvo 1 

2.03 Energetika 1 

2.04 Materiali 2 

2.05 Mehanika 1 

2.06 Sistemi in kibernetika 2 

2.07 Računalništvo in informatika 2 

2.09 Elektronske komponente in tehnologije 2 

2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi 1 

2.11 Konstruiranje 1 

2.13 Procesno strojništvo  1 

2.15 Meroslovje 1 

2.17 Geodezija 1 

2.20 Vodarstvo 1 

MEDICINA 6 

3.01 Mikrobiologija in imunologija 1 

3.03 Nevrobiologija 1 

3.04 Onkologija 1 

3.05 Reprodukcija človeka 1 

3.06 Srce in ožilje 1 

3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 1 

BIOTEHNIKA 6 

4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo 1 

4.02 Živalska produkcija in predelava 2 

4.03 Rastlinska produkcija in predelava 1 

4.06 Biotehnologija 2 

DRUŽBOSLOVJE 5 

5.01 Vzgoja in izobraževanje 1 



 
 
 

 

5.02 Ekonomija 1 

5.04 Upravne in organizacijske vede 1 

5.07 Kriminologija in socialno delo 1 

5.09 Psihologija 1 

HUMANISTIKA 5 

6.01 Zgodovinopisje 1 

6.04 Etnologija 1 

6.06 Kulturologija 1 

6.07 Literarne vede 1 

6.11 Teologija 1 

Skupaj 51 

  
 
V izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 se ne uvrsti 114 prijav (3 prijave so bile 
zavrnjene zaradi neustreznosti prijave). Število neizbranih prijav po vedah klasifikacije ARRS je:  

 

Veda Naziv 
Število neizbranih 

mentorjev 

1 Naravoslovje 30 

2 Tehnika 38 

3 Medicina 9 

4 Biotehnika                                                     16 

5 Družboslovje                                                             10 

6 Humanistika 11 

  Skupaj  114 

 
 
 


