
Javni razpisi ARRS s področja financiranja 
raziskovalne dejavnosti

KJE dobim podatke o razpisih ?



•
 

Podatki so na spletni strani ARRS, na 
naslovu “Razpisi in pozivi”: ARRS -

 Razpisi in pozivi

http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/




•
 

Klik na ta naslov popelje do domačih 
in mednarodnih razpisov v tekočem 
letu (pa tudi v arhiv).

•
 

Klik na “domači razpisi”
 

ali 
“mednarodni razpisi”

 
odpre Knjigo 

razpisov:

http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/12/pregled-domaci.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/12/pregled-medn.asp


Domači razpisi



Mednarodni razpisi



•
 

Klik na posamezen razpis odpre 
besedilo razpisa. S klikom na 
“Rokovnik”

 
izvem vse o 

pomembnih datumih, kliknem pa 
lahko tudi na “Pogosta 
vprašanja”.

•
 

Zanima me javni razpis za 
mentorje mladim raziskovalcem.

http://www.arrs.gov.si/sl/mr/razpisi/12/razpis-mentorji-mr-2013.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/mr/razpisi/12/razpis-mentorji-mr-2013.asp


Ali izpolnjujem pogoje za prijavo na 
mentorski razpis?

•
 

a) ali imam številko raziskovalca iz 
evidence raziskovalcev na ARRS in 
ustrezne podatke o mojih 
raziskovalnih dosežkih na SICRIS?

•
 

Kako pridobim številko raziskovalca?



•
 

Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati številko
 

raziskovalca, pod katero 
je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se želijo prijaviti na javni 
razpis, pa še niso

 
vpisani v evidenco raziskovalcev, imajo posebno možnost. 

•
 

V tem primeru mora za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot mentorji ali kot 
vodje ali biti člani projektnih skupin, pa še niso

 
vpisani v evidenco 

raziskovalcev, RO prijaviteljica poslati agenciji:
–

 
zahtevek za vpis v evidenco raziskovalcev, 

–
 

obrazec Podatki o raziskovalcu -
 

prva zaposlitev v RO
 

(ARRS-EV-
 

03/2010), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in 
predvidenega raziskovalca, 

–
 

izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku 
kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v 
primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva 
projekta.

•
 

Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije
 

je raziskovalec vpisan v 
evidenco raziskovalcev in s tem dobi

 
številko raziskovalca.

•
 

Po vpisu v evidenco raziskovalcev
 

mora raziskovalec čim prej oziroma 
najkasneje do zaključka javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih 
bibliografskih podatkov v bazo COBISS. 

•
 

Raziskovalec si mora seveda urediti tudi dokumentacijo, vezano na 
zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji, kot je dovoljenje za bivanje 
idr. 

http://www.arrs.gov.si/sl/evidreg/evid/gradivo/obrazci/11/podatki-razisk-1-zaposl-2011.asp


•
 

b) številko imam, kaj pa ostali pogoji?

•
 

V besedilu razpisa so navedeni pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati raziskovalec, ki želi oddati 
prijavo na razpis. Opisani so tudi v: 

•
 
Pravilniku o postopkih (so)financiranja,        

ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti

•
 
Metodologiji ocenjevanja prijav za 

razpise

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-12.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-12.asp


S klikom na Metodologija
 

se odpre
 prva

 
stran: Kazalo

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-12.asp


•
 

Izberem vrsto razpisa in najdem 
pogoje.

•
 

Klik na SICRIS, vtipkam svoje ime 
ali številko raziskovalca, izberem 
Vrednotenje bibliografskih 
kazalcev raziskovalne uspešnosti 
po metodologiji ARRS

•
 

Prikaže se vrednotenje mojih 
bibliografskih enot:

http://sicris.izum.si/




•
 

Odlično! A1+A2+A4> od praga, ki je 
določen za vedo, na kateri nameravam 
kandidirati (ocena A3 se pri izračunu točk 
za prag ne upošteva)

•
 

Kaj pa če je vsota ocen nižja od praga?
–

 
Ne  bom se prijavil, saj ne izpolnjujem pogoja 
in bom      izločen iz postopka ocenjevanja.

•
 

Toda! Še je možnost: moje objave v 
najboljših revijah so dale A”>0. Ta pogoj 
me absolutno kvalificira za prijavo na 
razpis!



Kaj pa ostali pogoji za mentorja

•
 

da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali 
aplikativnega raziskovalnega projekta; 

•
 

da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu 
ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga 
(so)financira agencija; 

•
 

da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici; 
•

 
da so od zagovora njegovega doktorata minila 
najmanj štiri leta (zagovor doktorata opravljen 
pred letom 2009);

Navedeni pogoji se preverjajo na dan zaključka javnega 
razpisa. 



Kakšne so možnosti, da uspem na 
razpisu?

Kako
 

poteka ocenjevanje?

•
 

V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti  in Metodologiji 
ocenjevanja prijav za razpise so opisani 
postopki, kriteriji, merila, kazalci. 



•
 

Izbira poteka na podlagi vrednotenja 
doseženih raziskovalnih rezultatov 
(merilo so točke, s katerimi so 
ovrednotene moje bibliografske 
enote, citiranost

 
mojih del in 

uspešnost prenosa raziskovalnih 
dosežkov v prakso), torej

 
kar glede 

na vrednost ocene A=A1+A2+A3+A4 
(tu se upošteva tudi ocena A3!)



•
 

Algoritem za izračun, opisan v 100. členu 
Pravilnika

 
o postopkih (so)financiranja,               

ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti
bo upošteval razpoložljivo število mest na 
posameznih področjih znotraj vede, 
odloča pa tudi število mentorskih mest v 
posamezni programski skupini:

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp


•
 

število mentorskih mest na posameznem 
področju je lahko največ

 
za eno večje 

oziroma za dve manjše, kot je bilo 
povprečno število izbranih mentorjev v 
zadnjih treh letih.



Kako se prijavim? 
•

 
V razpisu piše, da se prijavo odda v e 
portal. Kliknem na e Obrazci na spletni 
strani ARRS.

•
 

Vstopam z geslom ali digitalnim potrdilom.

https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx


•
 

Na “pomoči”
 

so podrobna navodila. 

•
 

Če še ne gre, pokličem g. Zdenka 
Nemca na (01) 400

 
59

 
33



•
 

Prebil sem se skozi vsa okenca, 
še digitalno podpišem, tudi 
predstojnik, in oddam. 

•
 

Čakam na obvestilo ARRS: Kdaj 
pride, bo pisalo v Rokovniku.



Kaj pa če nimamo vseh digitalnih 
potrdil?

•
 

Vseeno oddam v portal, nato natisnem, 
dam v podpis, zaprem v ovojnico in 
pravočasno oddam v Glavni pisarni (ali 
oddam po običajni pošti)



•
 

ARRS
•

 
Javni razpis…

•
 

NE ODPIRAJ
•

 
Xyz

 
oznaka

 
prijave, ki jo program 

natisne na prijavo, ki ste jo oddali 
v e portal.

•
 

Čakam na obvestilo ARRS: Kdaj 
pride, bo pisalo v Rokovniku



•
 

Med izpolnjevanjem se je pojavilo 
kar nekaj vprašanj. Najprej 
pogledam na spletno stran ARRS, 
na “moj”

 
razpis, na naslov 

“Pogosta vprašanja “. Morda je 
moje vprašanje podobno in mi bo 
odgovor koristil.



•
 

Lahko pa pokličem kontaktne 
osebe, ki mi bodo pomagale. V 
besedilu razpisa so navedene 
njihove telefonske številke.

Ilustracije Božo in Miha Kos
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