
   

* prvotno določen rok 23. 4. 2020 je zaradi ukrepov za obvladovanje pandemije COVID-19 začel teči 8 
dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov (datum prenehanja izrednih ukrepov 1. 6. 2020) 

 
 

Zadeva:  Poročilo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o izvedbi Javnega 
poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je dne 
23. 1. 2020 objavila Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 (v 
nadaljnjem besedilu: javni poziv).  
 

1. Pravne podlage 
 

Pravne podlage za izvedbo javnega poziva: 

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19, v nadaljnjem besedilu: pravilnik o 
postopkih);  

• Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 - uradno 
prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 
2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-
2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 
6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-
2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 
17.12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019 in št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 (v nadaljevanju: metodologija).  

• 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, 21/18 – ZNOrg in 9/19).  
 

2. Subjekti in okvirna višina sredstev 
 

Javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe in imajo 
statusno obliko zavoda. Za raziskovalni program je dovoljena samo ena prijava, ki jo odda matična 
raziskovalna organizacija. 

 

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega poziva je znašal 7.500.000,00 EUR (230 mentorskih 
mest).  

 

3. Rokovnik javnega poziva: 
 

Objava javnega poziva 23. 1. 2020  

Zaključek poziva 13. 2. 2020 do 14.00 ure 

Odpiranje prijav 18. 2. 2020 ob 10.00 uri 

Seja strokovnega telesa 4. 3. 2020 

Seja Znanstvenega sveta agencije 18. 3. 2020 

Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim 
programom v letu 2016 (direktor) 

23. 3. 2020 

Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen 
kandidatov za mentorje 

27. 3. 2020 

Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije 2. 4. 2020 

Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje  9. 6. 2020* 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-260111.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-260111.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-jan08.asp
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Rok za vložitev ugovorov 15 dni 

 
4. Prijave 

 
Na javni poziv je pravočasno prispelo 260 prijav. Agencija je vse pravočasno in pravilno oddane prijave 
uvrstila v postopek dodelitve mentorskih mest, od teh po vedah: za področje naravoslovja 62, tehnike 
77, medicine 29, biotehnike 20, družboslovja 36 in humanistike 36 prijav. Raziskovalni program je 
agencija razvrstila na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi 
raziskovalnega programa kot primarno raziskovalno področje.  
 
5. Ocenjevanje in izbor prijav 

 
Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) je na sejah dne 3. 2. 2020 in 17. 2. 2020 imenoval 
občasno strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2020 (v 
nadaljevanju: občasno strokovno telo).  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo v skladu s pravilnikom o postopkih in metodologijo. Strokovna služba 
agencije je v skladu z metodologijo izračunala povprečno letno število mentorskih mest na programsko 
skupino, povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje in okvirno število 
mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa. Izračuni so bili 
opravljeni po enačbah, navedenih v metodologiji (izračuni niso cela števila). Pri izračunih so bili 
uporabljeni naslednji parametri: ocena kakovosti raziskovalnega programa, velikost programa in tip 
raziskovalne organizacije. Pri izračunih je agencija upoštevala podatke in cenovne kategorije 
raziskovalnih programov, ki so veljale na dan zaključka javnega poziva. 
 
Strokovna služba je za člane občasnega strokovnega telesa pripravila dve tabeli, in sicer: 
• tabelo z izračuni mentorskih mest po raziskovalnih področjih z bonusi oziroma malusi  (razlika 

med izračunanimi in dodeljenimi mentorskimi mesti na raziskovalna področja iz leta 2019) in  
• tabelo z izračuni mentorskih mest po raziskovalnih programih z bonusi oziroma malusi (razlika 
med izračunanimi in dodeljenimi mentorskimi mesti na raziskovalne programe iz leta 2019). Naloga 
občasnega strokovnega telesa je bila določitev števila mentorskih mest na raziskovalna področja in 
raziskovalne programe za leto 2020 ter določitev okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim 
programom za čas trajanja raziskovalnega programa.  
 
Člani občasnega strokovnega telesa so se seznanili s tabelama z izračuni mentorskih mest po 
raziskovalnih področjih in po raziskovalnih programih. V prvi fazi so člani občasnega strokovnega telesa 
skladno z metodologijo dodelili mentorska mesta raziskovalnim področjem in določili bonuse oziroma 
maluse za prihodnje leto.  
 
Člani občasnega strokovnega telesa so na podlagi dodeljenih mest raziskovalnim področjem skladno z 
metodologijo pripravili predlog razdelitve mentorskih mest posameznim raziskovalnim programom za 
leto 2020, določili maluse oziroma bonuse za naslednje leto ter določili okvirno število mentorskih 
mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa.  

ZSA je na 3. dopisni seji 18. 3. 2020 obravnaval predlog občasnega strokovnega telesa in ga v celoti 
potrdil ter sprejel sklep o predlogu dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 
in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega 
programa št. 6316-2/2020-13. 

Na podlagi sklepa ZSA št. 6316-2/2020-13 je v. d. direktorja agencije sprejel Sklep o dodelitvi 
mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 in okvirnem številu mentorskih mest 
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raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa št.  6316-2/2020-272 z dne  23. 3. 
2020. 

Tabela 1: Izbor prijav in število mentorskih mest po vedah 
 

Veda Naziv 

Število raziskovalnih 
programov z dodeljenimi 
mentorskimi mesti v letu 

2020 

Število 
mentorskih mest 

v letu 2020 

1 Naravoslovje 50            68   

2 Tehnika                                                                    56            72   

3 Medicina                                                                  18             25   

4 Biotehnika                                                                17              24   

5 Družboslovje                                                               19             21    

6 Humanistika                                                               20            20   

  Skupaj  180        230    

 
Tabela 2: Pregled neizbranih prijav po vedah 

 

Veda Naziv 

Število raziskovalnih 
programov, ki v letu 2020 

ne dobijo mentorskega 
mesta 

1 Naravoslovje 12 

2 Tehnika                                                                    21 

3 Medicina                                                                  11 

4 Biotehnika                                                                3 

5 Družboslovje                                                               17 

6 Humanistika                                                               16 

  Skupaj  80 

 
Za vsak prijavljen raziskovalni program je za čas trajanja raziskovalnega programa, določeno okvirno 
število mentorskih mest na programsko skupino.  
 
Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa se 
lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni v skladu z razpisanim številom mentorskih 
mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in obdobja financiranja raziskovalnih programov.  
 
Tabela 3: Razporeditev raziskovalnih programov glede na določeno okvirno število mentorskih mest 

raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa 
 

Število raziskovalnih 
programov 

Okvirno število mentorskih mest 
programskim skupinam za čas 

trajanja raz. programa  

0            0   

69 do vključno 2     

113      več kot  2 do vključno 5   

66 več kot 5 do vključno 10              

12 več kot 10   
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Dejansko število mentorskih mest za posamezno leto bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) določila na podlagi vsakoletnega javnega poziva. 
 
V skladu z 9. točko javnega poziva in 26. členom pravilnika je agencija dne 27. 3. 2020 obvestila 
raziskovalne organizacije o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 in 
okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa. 
 
6. Analiza 
 
Pri analizi prispelih prijav je bil pri sektorju dejavnosti upoštevan sektor prijavitelja, tj. matične 
raziskovalne organizacije raziskovalnega programa, ki se lahko razlikuje od sektorja dejavnosti ostalih 
izvajalcev raziskovalnega programa (kadar raziskovalni program izvaja več RO). 
 
Tabela 4: Pregled prijavljenih raziskovalnih programov na javni poziv po sektorjih dejavnosti  
 

Veda Naziv vede 
Visokošolski 

sektor 
Državni 
sektor 

Zasebni 
nep. 

sektor 

Poslovni 
sektor 

SKUPAJ 

1 Naravoslovje 25 37     62 

2 Tehnika 54 23     77 

3 Medicina 14 13 0 2 29 

4 Biotehnika 14 6     20 

5 Družboslovje 28 8    36 

6 Humanistika 18 18    36 

  SKUPAJ 153 105 0 2 260 

 
Tabela 5:  Pregled raziskovalnih programov po sektorjih dejavnosti z dodeljenimi mentorskimi mesti 

za leto 2020 
 

Veda Naziv vede 
Visokošolski 

sektor 
Državni 
sektor 

Zasebni 
nep. 

sektor 

Poslovni 
sektor 

SKUPAJ 

1 Naravoslovje 23 27     50 

2 Tehnika 37 19     56 

3 Medicina 8 9  1 18 

4 Biotehnika 12 5     17 

5 Družboslovje 16 3    19 

6 Humanistika 9 11    20 

  SKUPAJ 105 74 0 1 180 

 
Tabela 6:  Stopnja uspešnosti raziskovalnih programov pri dodelitvi mentorskih mest po sektorjih 

dejavnosti  (v %) 
 

Veda Naziv vede 
Visokošolski 

sektor 
Državni 
sektor 

Zasebni 
nep. 

sektor 

Poslovni 
sektor 

SKUPAJ 

1 Naravoslovje 92 73     80,6 

2 Tehnika 68,5 82,6     72,7 

3 Medicina 57,1 69,2  50 62,1 

4 Biotehnika 85,7 83,3     85 

5 Družboslovje 57,1 37,5   52,8 
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6 Humanistika 50 61,1   55,6 

  SKUPAJ 68,6 70,5 0 50 69,2 

 
 
Tabela 7:  Primerjava razdelitve mentorskih mest po vedah za 2019 in 2020 
 

Veda Naziv vede 

2019 2020 

Št. 
dodeljenih 
mentorskih 

mest 

% 
dodeljenih 
mentorski

h mest 

Št. 
dodeljenih 
mentorskih 

mest 

% 
dodeljenih 
mentorskih 

mest 

1 Naravoslovje 55 30,9 68 29,6 

2 Tehnika 56 31,5 72 31,3 

3 Medicina 18 10,1 25 10,9 

4 Biotehnika 18 10,1 24 10,4 

5 Družboslovje 16 9 21 9,1 

6 Humanistika 15 8,4 20 8,7 

   SKUPAJ 178 100 230 100 

 
 
 
 
7. Ugovorni postopek 
 
Na obvestila o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 in okvirnem številu 
mentorskih mest raziskovalnih raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa 
agencija ni prejela ugovora. 
 
 
8. Prenos mentorskih mest 

 
Skladno s 111. členom pravilnika, ki določa, da raziskovalna organizacija lahko najpozneje do 30. junija 
predlaga prenos mentorskih med raziskovalnimi programi v okviru vede, je bilo izvedenih sedem 
prenosov mentorskih mest med raziskovalnimi programi.  
 


