
   

Številka: 6316-11/2018-227 
Datum: 29. 7. 2019 

 
 

POROČILO O IZVEDBI 
Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+  

 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je dne 5. 11. 2018 v Uradnem listu (Ur. l. 
RS, št. 71/2018) in na spletni strani objavila Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 
2019 - pilotni razpis MR+ (v nadaljevanju: javni razpis).  
 
Povezava na javni razpis: http://www.arrs.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-19.asp  
 
 
I. Pravne podlage 

 
Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg.)  

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/2017, v nadaljevanju: pravilnik o postopkih). 

 
 
II. Subjekti in okvirna višina sredstev 
 
Na javni razpis so se lahko prijavile raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so v vpisane v 
evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda. 
 
Realizacija tega javnega razpisa je bila predvidena v obsegu 50 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 
1.530.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.  
 
 
III. Rokovnik javnega razpisa 
 

Objava javnega razpisa 9. 11. 2018 

Zaključek javnega razpisa  11. 12. 2018 ob 14.00 

Odpiranje prijav 13. 12. 2018 ob 10.00 

Seje strokovnega telesa 
18. 2. 2019, 21. 2. 2019 in 
dopisna seja od 6. 3. do 8. 3. 2019 

Seja Znanstvenega sveta agencije 18. 3. 2019 

Sklep o izboru mentorjev novim MR za leto 2019 (direktor) 29.03.2019 

Obvestila prijaviteljem 04.04.2019 

Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije 08.04.2019 

Rok za vložitev ugovorov 15 dni 

Komisija za ugovore 07.05.2019 

Seji Upravnega odbora agencije 22.05.2019 in 20.06.2019 

Obvestila prijaviteljem o  ugovorih 27.05.2019 in 03.07.2019 

 

http://www.arrs.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-19.asp
http://www.arrs.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-19.asp
http://www.arrs.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-19.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-sept11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp


 
 
 

 

IV. Prijave  
 

Prijavitelji so prijave oddali preko spletnega portala eObrazci. Rok za oddajo prijav na javni razpis se je iztekel 
11. 12. 2018 ob 14.00 uri.   
 
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 in pravilno 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 dopolnitvi obeh prijav.  
 
Strokovna služba agencije je skladno s prvim odstavkom 21. člena pravilnika o postopkih pri vsaki formalno 
popolni prijavi na javni razpis preverila, ali izpolnjuje vse razpisne pogoje, ter ugotovila, da 17 prijav ne 
izpolnjuje vsaj enega izmed razpisnih pogojev. Prijave, ki niso izpolnjevale pogojev so bile s sklepom direktorja 
zavrnjene.  
 
 
V. Izbor prijav 
 
ZSA je na seji dne 5. 2. 2019 imenoval članice in člane Občasnega strokovnega telesa (v nadaljevanju: OST). OST 
je bil sestavljen iz sedmih članic in 15 članov. 
 
Naloge OST so bile določene v razpisu in so obsegale:  
 

• določitev dveh članov OST za preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija (skladno s točko  5.1. 
javnega razpisa);  

• preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija;  
• v primeru neusklajenega mnenja članov OST glede izločitvenega kriterija, pridobitev mnenja tretjega 

člana OST;  
• sprejem sklepa o izločitvi prijav na podlagi izločitvenega kriterija, z  vsebinsko obrazložitvijo;  
• razvrstitev mentorjev glede na kriterije ocenjevanja;  
• priprava predloga prednostnega seznama prijav, vključno s prijavami, ki glede na izločitveni kriterij 

niso ustrezne; 
• sodelovanje pri oblikovanju in obravnavanju gradiva iz svojih pristojnosti;  
• pripravo poročila s svojega strokovnega področja za ZSA;  
• v celotnem postopku ocenjevanja ima funkcijo poročevalca (rapporteurja);  
• izvajanj drugih nalog v skladu s svojim strokovnim področjem.  

 
Pogoji, ki jih je moral izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so bili: 
 

• da ima A1 ≥ 0,3 v zadnjih petih letih; 
• da ima na vedi, na kateri se prijavlja, A'' v zadnjih petih letih in CI v zadnjih desetih letih, kakor sta 

določena po vedah: 
 

Veda min A'' min CI 

Naravoslovje 50 500 

Tehnika 50 300 

Medicina 50 300 

Biotehnika 50 200 

Družboslovje 120 50 

Humanistika 150 1 

 
• da na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem 

raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in (so)financira agencija; 



 
 
 

 

• da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici, kjer je zaposlen za najmanj 40 % polnega delovnega časa; 
• da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 30 let (upošteva se leto zagovora); 
• da ne usposablja več kot dveh mladih raziskovalcev (upoštevajo se vsi mladi raziskovalci pri kandidatu 

za mentorja, ki še niso zaključili usposabljanja); 
• da kandidat ni pridobil mentorskega mesta v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim 

raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+. 
 
Agencija je v postopek nadaljnje obravnave članicam in članom OST posredovala 168 prijav (42 - naravoslovje, 
55 - tehnika, 17 medicina, 23 – biotehnika, 15 – družboslovje in 16 – humanistika). 
 
Obravnava prijav je potekala v skladu z javnim razpisom in pravilnikom o postopkih.  
 
Strokovna služba je za članice in 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 bile članice in člani OST zaprošeni, da ustreznost področja natančneje 
preverijo. 
 
Seja OST je potekala 18. 2. 2019 in se nadaljevala 21. 2. 2019. Vsako prijavo sta obravnavali dve članici oz. člana 
OST, predlog članov OST je dokončno obravnaval in potrdil OST. 
 
V primerih, kjer so članice oz. člani OST ugotovili, 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 bila prijava zavrnjena. Prijava je bila zavrnjena tudi v primerih, ko je OST 
ugotovil, da raziskovalna tematika usposabljanja MR ni skladna s področjem prijave kandidata za mentorja. 
Zaradi neustreznosti prijave je OST v skladu s točko 5.1 javnega razpisa, predlagal zavrnitev treh prijav.  
 
Strokovna služba ARRS je pripravila seznam prijav kandidatov za mentorje, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, 
razporejene po kriteriju znanstvene uspešnosti, ki se vrednoti z A''.  
 
OST je dne 21. 2. 2019 pripravil predlog izbranih in neizbranih kandidatov za mentorje, ga potrdil na dopisni 
seji, ki je potekala od 6. 3. 2019 od 11:00 do 8. 3. 2019 do 10:00 ter ga posredoval v obravnavo na ZSA. OST je 
predlog prednostnega seznama  prijav pripravil na podlagi A'', zaokrožene na dve decimalni mesti, po 
padajočem vrstnem redu ocen in ob upoštevanju razpisanega števila mentorskih mest po posameznih 
področjih klasifikacije ARRS. 
 
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. št. 6316-11/2018-27. ZSA je predmetni sklep o predlogu izbora 
mentorjev posredoval direktorju agencije, ki je sklep o izboru mentorjev v okviru javnega razpisa sprejel. 
 
 
VI. Ugovorni postopek 
 
Agencija je dne 20. 3. 2019 poslala sklepe o neizpolnjevanju pogojev, dne 4. 4. 2018 pa obvestila o izboru prijav 
izbranim in neizbranim prijaviteljem. Prijavitelji so imeli od prejema sklepa oz. obvestila pravico vložiti ugovor v 
petnajstih dneh.  
 
Direktor Agencije je s sklepom št. 6316-11/2018-218, dne 25. 4. 2019  imenoval komisijo za ugovore v zvezi z 
izborom prijav prispelih na javni razpis (v nadaljevanju: komisija).  
 
Agencija je prejela dva ugovora na javni razpis. En ugovor na sklep o zavrnitvi in en ugovor na obvestilo o 
izboru. Komisija je uvodoma ugotovila, da gre pri ugovoru na obvestilo o izboru za neupravičenega ugovornika, 
zato je predlagala, da se ugovor zavrže. Za drugi ugovor je komisija ugotovila, da ga je vložil upravičen organ in 
da je prispel v ustreznem roku, s čimer so izpolnjeni formalni pogoji za odločanje o ugovoru. 
 
Komisija za ugovore je ugovora preučila in ugotovila, da sta neutemeljena in zato predlagala, da se ju zavrne oz. 
zavrže. V skladu z 29. členom pravilnika o postopkih je komisija pripravila predlog odločitve o ugovorih. Direktor 



 
 
 

 

agencije je predlog o ugovorih posredoval  Upravnemu odboru, ki je na sejah dne 22. 5. 2019 in dne 20. 6. 2019 
predlog sprejel.  
 
 
VII. Objava rezultatov  
 
Agencija je dne 08.04.2019 objavila rezultate javnega razpisa na spletni strani: 
http://www.arrs.si/sl/mr/rezultati/19/rezult-MR-plus.asp  
 
 
VIII. Analiza izbirnega postopka 
 
Število prejetih prijav v okviru javnega razpisa, po spolu, sektorju in klasifikaciji FORD, je razvidno iz Tabele A. 
 
Tabela A:  

 

  Sektor dejavnosti prijavitelja - matična RO   

  Državni sektor Visokošolski sektor 
Zasebni nepridobitni 

sektor Skupaj 

Veda po FORD / spol mentorja M Ž M Ž M Ž M in Ž 

Naravoslovne vede 15 11 22 7 0 0 55 

Tehniške in tehnološke vede 15 4 32 4 1 0 56 

Medicinske vede 5 4 6 7 1 0 23 

Kmetijske vede in veterina 1 3 6 6 0 0 16 

Družbene vede 1 0 8 10 0 0 19 

Humanistične vede 2 2 7 5 0 0 16 

Skupaj 39 24 81 39 2 0 185 

 

 
Število prejetih prijav v okviru javnega razpisa, po spolu, sektorju in klasifikaciji ARRS, je razvidno iz Tabele B. 
 
Tabela B: 
 

 
Sektor dejavnosti prijavitelja - matična RO 

 

 
Državni sektor Visokošolski sektor 

Zasebni nepridobitni 
sektor Skupaj 

Veda po ARRS / spol mentorja M Ž M Ž M Ž M in Ž 

Naravoslovje 13 11 17 8 0 0 49 

Tehnika 17 4 35 3 0 0 59 

Medicina 5 4 2 6 1 0 18 

Biotehnika 1 3 12 7 1 0 24 

Družboslovje 0 0 9 8 0 0 17 

Humanistika 3 2 6 7 0 0 18 

Skupaj 39 24 81 39 2 0 185 

 
 
 
 
 
 

http://www.arrs.si/sl/mr/rezultati/19/rezult-MR-plus.asp


 
 
 

 

Število izbranih prijav v okviru javnega razpisa, po spolu in klasifikaciji FORD, je razvidno iz Tabele C. 
 
Tabela C: 

 

  
Sektor dejavnosti prijavitelja - matična 

RO   

  Državni sektor Visokošolski sektor Skupaj 

Veda po FORD / spol mentorja M Ž M Ž M in Ž 

Naravoslovne vede 6 2 4 1 13 

Tehniške in tehnološke vede 5 1 10 1 17 

Medicinske vede 3 1 2 1 7 

Kmetijske vede in veterina 0  0 1 3 4 

Družbene vede 0  0 4 2 6 

Humanistične vede 0  0 2 2 4 

Skupaj 14 4 23 10 51 

 
 
 
Število izbranih prijav v okviru javnega razpisa, po spolu in klasifikaciji ARRS, je razvidno iz Tabele D. 
 
Tabela D:  

 

  
Sektor dejavnosti prijavitelja - matična 

RO   

  Državni sektor Visokošolski sektor Skupaj 

Veda po ARRS / spol mentorja M Ž M Ž M in Ž 

Naravoslovje 5 2 4 1 12 

Tehnika 6 1 10  0 17 

Biotehnika  0  0 2 4 6 

Humanistika  0  0 2 3 5 

Medicina 3 1 1 1 6 

Skupaj 14 4 23 10 51 

 
 
Pripravila: 
Ana Jakopin 
področna svetovalka II 
 
 

Prof. dr. József Györkös, 
direktor 

 
 
 
 


