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Sporočilo za medije – za takojšnjo objavo 

  

  

Mentorica leta 2015 je prof. dr. Barbara Simončič 

  
»Dober mentor je lahko le tisti, ki to delo čuti kot svoje poslanstvo.« (prof. dr. Barbara Simončič) 

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije je že sedmo leto zapored organiziralo podelitev priznanja 

najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2015. Prireditev je potekala v 

ponedeljek, 30. novembra, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega Doma v Ljubljani. Prireditve se je 

udeležilo okrog 70 gostov, ki so uživali v atraktivnem nastopu plesnega para Maje Sonc in Jana 

Ravnikarja ter prisluhnili glasbeni skupini Jamm in pevsko-instrumentalnem nastopu Marka Novaka in 

Andreja E. Cotmana. Poleg številnih mnetorjev in doktorskih študentov so se prireditve udeležili tudi 

rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, prorektorica Univerze v Mariboru, prof. dr. Nataša 

Vaupotič, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, prof. dr. József Györkös, ter 

predstavniki različnih slovenskih visokošolskih zavodov ter inštitutov. Prireditev je povezovala 

voditeljica in novinarka Anja Čuček.  

 

Urška Slapšak, predsednica Društva mladih raziskovalcev Slovenije, je v uvodnem nagovoru 

izpostavila, da je namen dogodka promocija dobrih mentorjev in mentorskih praks, saj je mentorstvo 

bistvenega pomena za razvoj doktorskega študenta v uspešnega in samostojnega raziskovalca. Sledila 

sta še govor prof. dr. József Györkösa, direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS  in govor 

Ane Belčič , predstavnice Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 

 

Tudi letošnjega Mentorja leta je izbrala petčlanska komisija, sestavljena iz sedanjih in nekdanjih 

doktorskih študentov iz različnih raziskovalnih področij. Komisijo za izbor nagrajenca je vodila Ana 

Slavec, doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Poleg nje so bili v 

komisiji še Aljaž Gaber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL), Jernej Markelj (Fakulteta za 

arhitekturo), dr. Marina Klemenčič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL) in dr. Primož 

Poredoš (Fakulteta za strojništvo UL). Na razpis za Mentorja leta 2014 je prispelo 52 vlog za 

nominacijo 27  različnih mentorjev. V ožji izbor se je uvrstilo pet nominiranih mentorjev, med 

katerimi je bila za mentorico leta 2015 izbrana prof. dr. Barbara Simončič.  

 

Prof. dr. Barbara Simončič je kot redna profesorica zaposlena na Naravoslovnotehniški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Je prodekanja za gospodarske zadeve, vodja Katedre za tekstilno in oblačilno 

inženirstvo ter vodja programske skupine Tekstilije in ekologija. V okviru raziskovalnega dela se 

ukvarja predvsem z razvojem novih naprednih vlaknotvornih in drugih polimernih materialov ter s 

postopki njihove izdelave ob hkratnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Bila  je gostujoča 

profesorica na Univerzi Leeds v Veliki Britaniji ter na Univerzi v Borasu na Švedskem. Od leta 2009 do 
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2012 je vodila temeljni projekta o kemijski modifikaciji tekstilij, za katerega rezultate je raziskovalna 

skupina leta 2012 prejela nagrado ARRS za izjemni znanstvenoraziskovalni dosežek. 

 

Njena raziskovalna skupina uspešno sodeluje z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom, 

Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Kmetijskim inštitutom Slovenije, pa tudi z institucijami v tujini, kot na primer 

Politecnico di Torino. Z raziskovalci Kemijskega inštituta so lani tudi uspešno podali patentno prijavo 

za postopek za pripravo samočistilnih pralno obstojnih bombažnih tekstilij. Pri prof. dr. Simončič je do 

sedaj uspešno doktoriralo že šest raziskovalk. Njene doktorandke članke publicirajo v znanstvenih 

revijah s faktorjem vpliva. 

 

Prejemnica priznanja je bila v zadnjih dveh letih večkrat nominirana za priznanje, letos pa jo je 

nominirala njena mlada raziskovalka, Jelena Vasiljević, ki je s podiplomskim študijem na ljubljanski 

univerzi nadaljevala po diplomi iz kemije na Univerzi v Nišu v Srbiji. Zapisala je, da je mentorici 

»neskončno hvaležna, ker ji je odprla vrata čudovitega raziskovalnega sveta in ji je s stalnim dajanjem 

vetra v hrbet naučila, kako samozavestno in pogumno plavati v tem svetu.« »Na svojo mentorico 

gledam kot na vzornico tako na znanstvenem in pedagoškem področju, kot tudi v vsakdanjem 

življenju in verjamem, da bo tako ostalo do konca mojega življenja.« 

 

Preostali štirje letošnji finalisti so prof. dr. Štefan Bojnec s Fakultete za management na Univerzi na 

Primorskem, prof. dr. Bogdan Filipič iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Gregor Serša z Onkološkega 

inštituta in prof. dr. Iztok Turel s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.  

 

O Društvu mladih raziskovalcev Slovenije  

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije združuje doktorske študente in podoktorske raziskovalce z 

različnih raziskovalnih področij. Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokem 

šolstvu, zavzemanje za čim bolj kakovosten doktorski študij, promocija in prizadevanje za izboljšanje 

razmer za slovensko znanost in raziskovalno dejavnost, izboljšanje pogojev dela doktorskih študentov 

ter pomoč pri lažjem uveljavljanju bodočih doktorskih intelektualcev v družbi. Društvo uresničuje cilje 

s sodelovanjem v javnih razpravah, pri pripravi pravilnikov, s sodelovanjem z raziskovalnimi 

ustanovami in agencijami ter s pripravo in izvajanjem samostojnih projektov.  

 

Priznanje Mentor leta je Društvo mladih raziskovalcev Slovenije letos podelilo sedmič. V preteklih 

letih so nagrade prejeli prof. dr. Marko Bajec s Fakultete za računalništvo in informatiko (2014), prof. 

dr. Zdravko Kutnjak (2013) iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Boris Žemva (2012) z Instituta Jožef 

Stefan, prof. dr. Igor Muševič (2011) z Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Domen Leštan (2010) z 

Biotehniške fakultete v Ljubljani ter prof. dr. Janko Kos (2009) s Fakultete za farmacijo v Ljubljani. 
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