
   

Na podlagi 11. in 68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v 
nadaljevanju: pravilnik o postopkih) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije sprejme  
 
 

Sklep o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov  
javnih raziskovalnih organizacij v letu 2021 

 
 
 

1. Z Javnim pozivom za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 
(v nadaljnjem besedilu: javni poziv) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: agencija) pozove upravičene subjekte, da agenciji posredujejo prijavo na javni 
poziv.  
 

2. Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom, 
univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v 
nadaljevanju: JRO). 

 
3. Agencija bo javni poziv izvedla v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 

list RS, št.22/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 
21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis 
in javni poziv v letu 2021, št. 0140-39/2020/38 z dne 19. 2. 2021 (v nadaljevanju: usmeritve 
MIZŠ), pravilnikom o postopkih, Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise -uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-
2/2013-42 z dne 12. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,  6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 
2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 
17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-
2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 
2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z 
dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-
2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 
2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 (v nadaljevanju: 
metodologija). 

 
4. JRO, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na 

javni poziv odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip 
prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«).  

 
5. JRO lahko predlaga preoblikovanje raziskovalnega/ih programa/ov (tj. združitev, razdružitev ali 

druge načine preoblikovanja; tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«). Načini preoblikovanja 
so podrobneje določeni v metodologiji in javnem pozivu. 

 
 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp.asp


 
 
 

 

6. V skladu z 81. členom pravilnika o postopkih in usmeritvami se ustanovi okvirno 20 novih 
raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«), pri čemer se upošteva naslednje: 
 

 na področjih naravoslovnih ved se ustanovi pet novih raziskovalnih programov, pri čemer 
morajo biti trije novi raziskovalni programi s prednostnih področij: farmacija (1.09), kemija 
(1.04) ter geologija (1.06). Izmed preostalih dveh novih raziskovalnih programov na področjih 
naravoslovnih ved mora en raziskovalno naslavljati kvantne pojave, da bo omogočil ustrezen 
razvoj novega področja kvantnih tehnologij v Sloveniji in podprl sodelovanje Slovenije v 
relevantnih strateških pobudah EU; 

 

 na področjih tehniških ved se ustanovi pet novih raziskovalnih programov, pri čemer morajo 
biti trije novi raziskovalni programi s prednostnih področij: kemijsko inženirstvo (2.02), 
materiali (2.04) ter energetika (2.03). Izmed preostalih dveh novih raziskovalnih programov 
na področjih tehniških ved mora en raziskovalno naslavljati strateški cilj digitalizacije in en 
mora raziskovalno naslavljati strateški cilj zelenih tehnologij za klimatsko nevtralnost, baterije 
in e-mobilnost; 
 

 na področjih medicinskih ved se ustanovi tri nove raziskovalne programe, pri čemer morajo 
biti s prednostnih področij: mikrobiologija in imunologija (3.01), onkologija (3.04) ter javno 
zdravstvo (varstvo pri delu) (3.08); 
 

 na področjih biotehniških ved se ustanovi tri nove raziskovalne programe, pri čemer morata 
biti dva nova raziskovalna programa s prednostnih področij: gozdarstvo, lesarstvo in 
papirništvo (4.01) ter rastlinska produkcija in predelava  (4.03); 
 

 na področjih družboslovnih ved se ustanovita dva nova raziskovalna programa, pri čemer 
mora biti en nov raziskovalni program s prednostnega področja: vzgoja in izobraževanje 
(5.01). Nov raziskovalni program s prednostnega področja: vzgoja in izobraževanje (5.01) 
mora vključevati navezavo na deficitarne poklice. Nova raziskovalna programa na področju 
družboslovja morata vključevati povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami; 
 

 na področjih humanističnih ved se ustanovita dva nova raziskovalna programa, pri čemer 
mora biti en nov raziskovalni program s prednostnega področja: teologija (6.11). Nova 
raziskovalna programa na področju humanistike morata vključevati povezavo z novimi 
digitalnimi tehnologijami. 
 

7. Prijavitelj oziroma izvajalec novega raziskovalnega programa je lahko le JRO. Izjema velja v 
primeru prijave novega raziskovalnega programa na področju materiali (2.04) iz druge alineje 
prejšnje točke in v primeru prijave na področju medicinskih ved iz tretje alineje prejšnje točke, 
katere prijavitelj je raziskovalna organizacija, ki nima statusa JRO (v nadaljevanju: RO s koncesijo) 
in pri kateri mora kot izvajalec raziskovalnega programa sodelovati najmanj ena JRO.   

 
8. Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa znaša največ 2,5 FTE cenovne 

kategorije A. 
 

Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa na področju materiali (2.04) iz druge 
alineje 6. točke in v primeru prijave na področju medicinskih ved iz tretje alineje 6. točke znaša 
največ 2,5 FTE cenovne kategorije A, pri čemer se JRO dodeli 1/2 in RO s koncesijo 1/2 sredstev, 
kar mora prijavitelj upoštevati v prijavi na javni razpis za financiranje koncesioniranih 
raziskovalnih programov. 
 



 
 
 

 

9. Posamezni prijavitelj JRO lahko na javni poziv odda naslednje število prijav novega raziskovalnega 
programa (tip prijav »Nova prijava«), in sicer: 

 največ eno prijavo, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja do 
vključno 10 raziskovalnih programov, 

 največ dve prijavi, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 10 
do vključno 15 raziskovalnih programov, 

 največ štiri prijave, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 15 
do vključno 25 raziskovalnih programov, 

 največ šest prijav, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 25 
do vključno 55 raziskovalnih programov, 

 največ osem prijav, če JRO v letu 2021 kot matična raziskovalna organizacija izvaja več kot 55 
raziskovalnih programov. 
 

10. Javni poziv se objavi na spletnih straneh agencije. 
 

Obrazložitev: 
 
Direktor agencije v skladu z 11. in 68. členom pravilnika o postopkih s tem sklepom odloči, da se na 
spletnih straneh agencije objavi javni poziv, na podlagi katerega se začne postopek za oddajo prijav 
ter ocenjevanje in izbor prijav raziskovalnih programov JRO v letu 2021. Javni poziv se izvede v skladu 
z ZRRD, usmeritvami MIZŠ in predpisi agencije.  
 
Pozvani subjekti lahko na javni poziv oddajo prijavo za nadaljevanje obstoječega raziskovalnega 
programa, katerega financiranje se zaključi 31. 12. 2021 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega 
programa«), prijavo za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov, ne glede na 
datum zaključka financiranja raziskovalnega programa (»tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje) 
ali prijavo za ustanovitev novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) v skladu z 
usmeritvami MIZŠ. 
 
Prijavitelj oziroma izvajalec novega raziskovalnega programa je lahko le JRO. Izjema velja za prijavo 
novega raziskovalnega programa na področju materiali (2.04) in na področjih medicinskih ved, pri 
čemer mora biti prijavitelj RO s koncesijo, kot izvajalec raziskovalnega programa pa mora sodelovati 
najmanj ena JRO. 
 
S sklepom je opredeljeno tudi število prijav novih raziskovalnih programov, ki jih na javni poziv lahko 
odda posamezni prijavitelj JRO.  
 
        Prof. dr. Robert Repnik, 
                      direktor 
 
 
 
 
Številka: 6316-1/2021-14 
Datum:  8. 3. 2021 
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