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NAMEN PREDSTAVITVE

Namen predstavitve je:

1. seznaniti z vsebino pravilnika (ključne vsebinske 
točke)

2. seznaniti s spremembami pravilnika glede na 
pravilnik iz leta 2002



SPLOŠNE DOLOČBE

• Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvaja 
sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino in 
periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v 
aplikacijo in tehnološki razvoj.

• Evalvacijski postopek vodi Komisija za znanstveni tisk in sestanke ( v 
nadaljevanju : strokovna komisija), ki jo opredeljuje Pravilnik o organizaciji 
in pristojnosti strokovnih teles na področju raziskovalne dejavnosti ter je 
imenovana na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št.123/03 ).



UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA DOMAČIH 
ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ

1. Raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih 
organizacij pri ARRS

2. Znanstvene založbe iz uradnega seznama ARRS

3. Društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti



NAMEN SOFINANCIRANJA PERIODIČNIH PUBLIKACIJ

• Znižanje prodajne cene publikacij

• Zagotovitev hitrejšega pretoka znanstvenih spoznanj v slovenskem 
in mednarodnem prostoru

• Sofinancirajo so stroški tiska in stroški priprave na tisk

• Ne sofinancirajo se avtorski honorarji piscem člankov



IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

• Na javni razpis se je prijavitelj dolžan pravočasno prijaviti na pravilno 
izpolnjenem prijavnem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami kot so:

• redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od 30 dni;
• številka vpisa v razvid medijev;
• izjava prijavitelja, da so izpolnjene obveznosti preteklega leta;
• pisna izjava prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidenco agencije;
• verodostojno dokazilo o vključitvi periodične publikacije v mednarodno podatkovno bazo,če tega 

podatka prijavitelj ne objavlja v impresumu periodične publikacije;
• posebno podrobna obrazložitev, če periodična publikacija izhaja le enkrat letno;
• celoten izvod letnika za prijavitelja tiste publikacije, ki ni bila sofinancirana v preteklem letu;
• seznam članov uredniškega odbora;
• uredniški program z napovedjo prispevkov ( avtorji člankov in okvirni naslovi );
• obrazec/ vprašalnik za recenzente in seznam recenzentov  ( z imeni in akademskimi naslovi );
• predračun tiskarne in predračun za pripravo za tisk.



IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
Upoštevane prijave

• V  postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so oddane pravočasno,v 
razpisnem roku in pravilno opremljene ter imajo vse elemente, zahtevane z 
razpisno dokumentacijo. 

• V kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, komisija za odpiranje prijav o 
tem obvesti prijavitelja ter ga pozove, naj ga v roku 7 dni dopolni.

• Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, 
se zavržejo. 



EVALVACIJA IN IZBOR
Strokovna komisija pri ocenjevanju upošteva naslednja merila:

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



EVALVACIJA IN IZBOR
Pogoji za uvrstitev publikacije v prednosti seznam:

• izhajanje najmanj že eno leto pred razpisom;

• izhajanje skladno z letnim načrtom v letu pred objavo novega 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;

• 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.



EVALVACIJA IN IZBOR

• Strokovna komisija v 30 dneh pripravi finančno ovrednoten predlog 
prednostnega seznama publikacij, ki ga podpiše predsednik strokovne 
komisije.

• Direktor predlog prednostnega za sofinanciranje posreduje upravnemu 
odboru agencije.

• Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje in v 
obrazložitvi sklepa utemelji svojo odločitev.

• Upravni odbor pri določitvi seznama publikacij upošteva politiko na področju 
raziskovalne dejavnosti in prioritete, določene v Nacionalnem 
raziskovalnem in razvojnem programu.



IZVAJANJE SOFINANCIRANJA PERIODIČNIH 
PUBLIKACIJ

Glede na določila javnega razpisa sklene agencija s prijaviteljem pogodbo za:

– obdobje enega leta ali

– triletno obdobje 

za tiste periodične publikacije, ki so osrednjega, nacionalnega pomena in v 
tujini uveljavljene znanstvene revije ter izpolnjujejo prednostna merila.



Pritožbeni postopek

• Prijavitelj ima v 8 dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora pravico vložiti 
pritožbo, v kateri mora natančno obrazložiti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena.

• Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje 
prijav.

• Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
• Direktor agencije imenuje komisijo, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi.
• Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru agencije v 

sprejem.
• Upravni odbor agencije odloči o pritožbi s sklepom v 30 dneh od dneva 

prejema predloga  iz prejšnje alinee.
• Odločitev je dokončna.
• Agencija objavi na spletni strani prednostni seznam sofinanciranih publikacij.
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