
Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 
rojektov v letu 2009 - razpis v letu 2008 (prva faza ocenjevanja) p 

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 59. redni 
seji dne 3. 12. 2008 sprejel sklep št. 59.2.1 o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov v letu 2009 (prva faza ocenjevanja). V priloženem seznamu so navedeni izbrani in 
neizbrani projekti, razvrščeni po številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj 
posamezne vede. Vsi projekti so navedeni z zaporedno številko in doseženim številom točk. 

 
Obrazložitev: 

 
Na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 
2009 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009  (Uradni list RS št. 
63/07) je prispelo 1199 prijavnih vlog. Od skupnega števila  prijav je na Javni razpis za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009  prispelo 942 prijav, v ocenjevanje pa je 
bilo po predhodni izločitvi 21 prijav, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, posredovano 921 
prijav, od tega po vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 208, tehniških ved 
255, medicinskih ved 68 (po preusmeritvi 22 prijav v interdisciplinarne raziskave), 
biotehniških ved 104, družboslovnih ved 101, humanističnih ved 115 in na interdisciplinarna 
področja 70.  
 
Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev novih mladih raziskovalcev v letu 2009 in za 
ocenjevanje raziskovalnih projektov v letu 2009 (v nadaljevanju: strokovno telo) se je sestalo 
na dveh sejah, dne 30.9.2008 in 17.11.2008. Na prvi seji je imenovalo domače in tuje 
recenzente. Skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja je bila vsaka prijava poslana 
enemu domačemu in enemu tujemu recenzentu. Prijave je skupaj ocenjevalo 114 domačih in 
116 tujih recenzentov.  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno z Metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje 
raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki podrobno 
opredeljuje elemente, kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in način ocenjevanja 
prijav ter Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev 
proračunskih sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev v 
okviru razpisa v letu 2008 ( v nadaljnjem besedilu: usmeritve ministrstva), ki določajo razrez 
sredstev po vedah, tematske prioritete in prioriteto za oživljanje področij. 
 
 
Agencija je  pripravila  zbir podatkov za vse prijavne vloge, ki so bili relevantni za 
ocenjevanje. Strokovno telo je na ocenjevalnem panelu, na katerem so sodelovali tudi tuji 
recenzenti in je potekal od 17.11.2008 do 20.11.2008,  pregledalo rezultate ocenjevanja. Na 
podlagi rezultatov izvedenega ocenjevanja so bile ob upoštevanju metodologije in usmeritev, 
izdelane tabele prijavljenih predlogov raziskovalnih projektov, ki se uvrstijo v II. fazo 
ocenjevanja. Predmetne tabele prijav raziskovalnih projektov so izdelane po vedah in 
vključujejo področja znotraj ved. Predlogi projektov so bili izbrani glede na: 
- skupno doseženo število točk A+B (označeno s svetlo zeleno barvo), 

- najvišje doseženo število točk B2 – kvaliteta vsebine projekta (označeno s svetlo modro 
barvo). 

Strokovno telo je na panelu v skladu z metodologijo izbralo tudi približno 10% (od 
predvidenega števila odobrenih prijav v drugi fazi ocenjevanja) najboljših prijav, ki se 
neposredno uvrstijo v izbor  za (so)financiranje že v prvi fazi ocenjevanja (projekti kategorije 
A). 

http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/organi/odbor-mar06.asp


Za vsako področje so dodatno z rumeno barvo v tabelah označene prijave, ki jih je izbral 
ZSA z upoštevanjem v metodologiji in usmeritvah določenih kriterijev: 

- prioritetni sklopi; 

- dodelitev najmanj enega projekta s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva, 
vodikova energija, povezava z okolji, novi materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije), 
najmanj enega projekta, povezanega z raziskovanjem polimerov in najmanj enega projekta, 
povezanega z osmim prioritetnim sklopom; 
 
- znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov, vsaj 10% izbranih 
projektov mora voditi raziskovalec, ki je doktoriral leta 1998 in kasneje, vsaj 5% izbranih 
projektov mora biti velikih, vsaj 2/3 projektov s področja tehnike mora biti aplikativnih, vsaj 
1/3 projektov drugih ved mora biti aplikativnih; 
 

- en projekt se izbere med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarne kvote; 

- pri uvrstitvi v  kategorijo B upoštevati  tudi tiste predloge, katerih vodje projektov kažejo 
svojo izjemnost v posamičnem elementu ocene in imajo katerokoli od delnih ocen 
maksimalno (A1, A2, A3, B1, B2 ali B3 = 5), ali so v petletnem obdobju objavili monografijo pri 
mednarodni založbi ali članek v prvi ali drugi reviji SCI področja ali v reviji s faktorjem vpliva 
večjim od 5 ali za družboslovje v zgornji polovici revij SSCI; 

- pri uvrstitvi v kategorijo B upoštevati  predloge, pri katerih se oceni recenzentov za 
znanstvene in relevantne dosežke bistveno razlikujeta od kvantitativnih ocen (A1+A2 proti B1, 
A3 proti B3). 
 
V skladu s 33. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih 
raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06)  je strokovno telo pripravilo predlog 
prednostne liste prijav raziskovalnih projektov za uvrstitev v drugo fazo ocenjevanja ( v 
nadaljevanju: prednostna lista),  ki jo je direktor agencije posredoval Znanstvenemu svetu 
agencije v obravnavo in potrditev. Znanstveni svet agencije je preveril skladnost predloga 
prednostne liste s pravilnikom, usmeritvami in z metodologijo. Na seji dne 24.11.2008 je 
Znanstveni svet agencije oblikoval listo prijav raziskovalnih projektov, ki se uvrstijo v drugo 
fazo ocenjevanja v predloženi obliki.  
 
Glede na navedeno je v prvi fazi izbora prijav tako izbranih 22 projektov, ki se neposredno 
predlagajo v sofinanciranje (projekti kategorije A), 407 projektov, ki so uvrščeni v drugo fazo 
ocenjevanja (projekti kategorije B), in zavrne 514 projektov (projekti kategorije C).  
 
Na podlagi navedenega je Upravni odbor agencije sprejel sklep o prvi fazi izbora projektov 
za leto 2009 .  

Priloga: 
 Seznam izbranih in neizbranih prijav raziskovalnih projektov za drugo fazo 

ocenjevanja (prva faza ocenjevanja)  

 proj-razpis-rezultati-faza-1-2009.xls 

proj-razpis-rezultati –faza-1-2009.pdf  
 


