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Vsebina:
• Predstavitev ARRS
• Namen in obseg sofinanciranja 

domačih znanstvenih in 
poljudnoznanstvenih periodičnih 
publikacij (v nadaljevanju: ZPPP)

• Način sofinanciranja ZPPP
• Vključenost ZPPP v mednarodne 

bibliografske baze podatkov
• Evalvacija raziskovalnih rezultatov 



• Ustanovitev: november 2004, Vlada 
Republike Slovenije

• Status: pravna oseba javnega prava in 
posredni proračunski uporabnik

• Namen: izvajanje strokovnih nalog NRRP 
• Letni proračun: 34,5 milijonov SIT (2006)
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Proračun ARRS po sklopih, 
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1.300 financiranih FTE po 
vrstah raziskav v letu 2005
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Kaj sofinanciramo?

• ARRS sofinancira izdajanje domačih:
– znanstvenih periodičnih publikacij, 
– periodičnih publikacij, ki so pomembne 

za prenos znanstvenih spoznanj v 
aplikacijo in tehnološki razvoj ter

– poljudnoznanstvenih periodičnih 
publikacij.



Vsebina sofinanciranja:

• Agencija od proizvodnih 
stroškov sofinancira: 
– stroške tiska in 
– stroške priprave na tisk. 

• Agencija ne sofinancira avtorskega 
honorarja piscem člankov. 



Namen sofinanciranja:

• Znižati prodajno ceno 
• Omogočiti hitrejši pretok

znanstvenih spoznanj v slovenskem 
in mednarodnem prostoru 

• Ustvarjanje, širjenje in ohranjanje 
domačih znanstvenih spoznanj



Družbeni kontekst
sofinanciranja ZPPP:

• Evropska raziskovalna politika :
– Evropa kot družba znanja
– lizbonska strategija:  

(rast + zaposlenost = blaginja)
– 3 % BDP za raziskave in razvoj

• Programske spremembe 
raziskovalne in razvojne politike v 
Sloveniji



Programske spremembe 
raziskovalne politike v Sloveniji

• Zakon o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (prednostna področja, 
koncesija za javno službo, agenciji)

• Okvir gospodarskih in socialnih 
reform Vlade RS za povečanje blaginje 
v Slovenije (vloga RRD)

• Resolucija o NRRP za obdobje 2006 –
2010 (ukrepi Vlade RS)



Resolucija NRRP, januar 2006

Ključni cilji: 
• povečati vpliv RR v domačem okolju
• povečati vlaganje v RR
• povečati kvaliteto RR
• okrepiti človeške vire za RR
• razviti spodbudno okolje za RR
• povečati število inovativnih podjetij
• razvijati perspektivna področja za razvoj 

Slovenije



Cilji NRRP za ZPPP:

• Rezultati raziskav morajo biti javno 
dostopni

• Vzgoja mladih v duhu kreativnosti in 
radovednosti

• Sodobno razumevanje vloge znanja in 
znanosti v družbenem razvoju 

• Popularizacija znanosti in dvig 
prisotnosti naravoslovja in tehnike v 
medijih



Naloge NRRP za ZPPP:

• “Predvideno je povečanje sofinanciranja
domačih periodičnih publikacij, 
znanstvenih monografij, mladinskega 
tiska … v skladu z navedenimi cilji; z 
drugimi ukrepi usklajen evalvacijski
postopek ter prednosten izbor v primeru 
večjega interdisciplinarnega, 
medinstitucionalnega , medsektorskega
in mednarodnega raziskovalnega 
sodelovanja.” (NRRP, točka 4.4.3 Širše okolje) 



Obseg sofinanciranja ZPPP:
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Sofinanciranje ZPPP glede na 
sektor dejavnosti, 2005
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Kako sofinanciramo?

• Normativne podlage: 
– Predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev 

državnih pomoči 
– Pravilnik o postopku in merilih za izbor in 

sofinanciranje domačih znanstvenih 
publikacij (Ur.l. 12-355/2005)

– Pravilnik o postopku in merilih za izbor in 
sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih 
periodičnih publikacij (Ur.l. 24/2006)



Usmeritve MVŠZT:



Javni razpis za sofinanciranje 
izdajanja ZPPP



Rokovnik javnega razpisa:



Koga sofinanciramo?
• Na javni razpis se lahko 

prijavijo organizacije, ki so vpisane v 
evidenco raziskovalnih organizacij pri 
Agenciji, založbe ter društva s statusom
delovanja v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko 
prijavijo pravne osebe iz slovenskega 
zamejstva in pravne osebe Slovencev po 
svetu. 



Tehnični pogoji
sofinanciranja:

• Znanstvene periodične publikacije morajo 
ustrezati veljavnim mednarodnim 
bibliografskim in tehničnim standardom
za znanstveni tisk in serijske publikacije. 

• Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo 
skladno z razpisno dokumentacijo.



Vsebinski pogoji
sofinanciranja:

• izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; 
• izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa 

(niso dopuščene zamude pri izhajanju); 
• domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in 

s povzetkom); 
• ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih; 
• izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega 

proračunskega leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke 
letnika 2006); 

• pisne recenzije znanstvenih člankov; 
• katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo 

novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje 
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let. 



Merila za sofinanciranje:

• delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno vsebino; 
• pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj 

in meddisciplinarne povezave; 
• prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene 

in strokovne javnosti o naših raziskavah; 
• vključenost revije v mednarodno znanstveno diskusijo; 
• vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze in v 

uradni seznam za znanstvene serijske publikacije Agencije; 
• doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za znanstveni 

tisk in serijske publikacije; 
• dvojezičnost oziroma večjezičnost publikacije in posebna skrb 

za razvoj slovenske znanstvene terminologije; 
• objavljeni vsaj štirje pregledni članki na leto v slovenskem 

jeziku. 



Izbor sofinanciranja:



Izvajanje sofinanciranja:

21. člen 
Agencija sklene s prijaviteljem periodične 
publikacije pogodbo, v kateri pogodbeni 
stranki določita medsebojne pravice in 
obveznosti. Pogodba je glede na določila 
javnega razpisa sklenjena za obdobje 
enega leta ali za triletno obdobje za 
tiste periodične publikacije, ki so 
osrednjega nacionalnega pomena in v 
tujini uveljavljene znanstvene revije ter 
izpolnjujejo prednostna merila. 



Število pogodb za ZPPP v letu 
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Pregled sofinanciranja:
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Slovenske publikacije v 
mednarodnih bazah po vedah
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Mednarodne baze za 
naravoslovne in tehniške

vede:



Mednarodne baze za 
medicinske in biotehniške

vede:



Mednarodne baze za 
družboslovne in humanistične

vede:
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Znanstveni rezultati



Kategorizacija publikacij:
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Bibliografski kazalci in 
merila znanstvene uspešnosti:

5. člen 
(bibliografski kazalci in merila znanstvene uspešnosti)

Za kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) znanstvene uspešnosti se
uporabljajo naslednji kazalci in merila:
1. Znanstveni članek  (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03)
2. Znanstvena monografska publikacija (Cobiss tip 2.01, 2.18, 

2.24)
3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski 

publikaciji (Cobiss tip 1.16 v 2.01, 2.02, 2.06, 2.16, 2.17, 
2.20) 

4. Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v zborniku 
recenziranih znanstvenih prispevkov (Cobiss tip 1.06 in 1.08 v 
2.31 ali 2.32)



1. Znanstveni članek
A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded, s 

faktorjem vpliva
- v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije

80 - 100 točk
- v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije

60 - 80 točk
- v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije

40 - 60 točk
- v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije

20 - 40 točk
Vrednost točk v intervalu se računsko določi tako, da se 
sorazmerno upošteva velikost  faktorja vpliva revije znotraj 
četrtine in se k vrednosti točk za spodnji del intervala prišteje do 
največ 20 točk po formuli 20* (IF-IFmin)/(IFmax-IFmin), kjer je 
IF faktor vpliva, IFmin in IFmax pa sta spodnja in zgornja 
vrednost faktorjev vpliva znotraj četrtine revij ustrezne 
vsebinske kategorije. V četrti četrtini revij je IFmin= 0.



1. Znanstveni članek (2)
B. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SSCI, s faktorjem vpliva
- v prvi polovici revij ustrezne vsebinske kategorije
- 60 točk
- v drugi polovici revij ustrezne vsebinske kategorije

40 točk
C. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira A&HCI, ali  druga mednarodna
humanistična bibliografska baza podatkov s seznama agencije  

30 točk
D. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira druga mednarodna 

bibliografska 
baza podatkov s seznama agencije
20 točk

E. Znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah iz seznama agencije         
10 točk
Znanstveni članki (1.01, 1.02)  morajo obsegati najmanj 4 strani. Kratki 
znanstveni prispevki (1.03) se ocenjujejo z 80 % točk, kot jih dobivajo 
izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah iste kategorije. 



2. Znanstvena monografska
publikacija

A. Znanstvena monografija (2.01)  s številom strani nad 50,
- izdana v mednarodni založbi iz seznama agencije ali 
- pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija  s področja
humanistike (po vrstilcu UDK) 140 točk

B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza
kriterijem iz kategorije A

- izdana pri tuji založbi 120 točk
- izdana pri domači založbi 100 točk

C. Znanstvena monografija (brošura) s številom strani med 20 in 50 
ali znanstveni zemljevid 15 točk

D. Zvočni ali video posnetek (2.18) 10 točk

E.  Patent (podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave –
v ZDA,  Kanadi,  na Japonskem, v J. Koreji in v državah Evropske unije ter v Švici in 

na Norveškem) (2.24) 200 točk

Znanstvena monografija mora biti recenzirana in opremljena z ISBN (ISMN) številko.



3. Samostojni znanstveni sestavek
ali poglavje v monografski publikaciji

A. Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v obsežni
znanstveni monografiji (2.01A nad 500 strani) 60 točk

B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni
monografiji (2.01A) 30 točk 

C. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni
monografiji (2.01B)

- izdani pri tuji založbi 25 točk
- izdani pri domači založbi 20 točk

Č. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v drugi monografski
publikaciji 10 točk

D. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) iz seznama agencije 30  točk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje je praviloma objavljen v znanstveni 
monografiji (2.01), izjemoma pa tudi v strokovni monografiji (2.02), slovarju ali 
leksikonu (2.06), kot spremna študija k umetniškemu delu (2.16) ali kot 
razprava v katalogu razstave (2.17). Obsegati mora najmanj 4 strani (izjema so 
znanstveni zemljevidi).
Skupno število točk enega avtorja v eni monografski publikaciji ne sme preseči 
100 točk.



4. Znanstveni prispevek na konferenci, 
objavljen v zborniku recenziranih

znanstvenih prispevkov
Če je zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov objavljen kot 
redna številka znanstvene revije, ki ustreza kategorijam 1.A,B,C, se 
prispevki točkujejo po metodologiji za znanstvene članke.

a. Znanstveni prispevek v  zborniku z mednarodne ali tuje konference 
(2.31) 20 točk        

b. Znanstveni prispevek v zborniku z domače konference (2.32) 10 točk

Prispevek mora obsegati najmanj 4 strani. Skupno število točk 
enega avtorja v enem zborniku ne sme preseči 50 točk.
Kot mednarodne se štejejo konference, ki imajo mednarodni 
programski odbor.  
Prevod ali nova izdaja lastnega znanstvenega dela se točkuje s 50% 
točk ustrezne kategorije izvirnika. Ponatisi se ne upoštevajo.



Bibliografski kazalci znanstvene 
uspešnosti slovenskih raziskovalcev v 

obdobju 2000 - 2004
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