PROTOKOL

šestega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Šesto zasedanje skupnega odbora, ki je bil ustanovljen v skladu z 9. členom Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške, podpisanim 8. julija 1994, je potekalo 25. in 26. novembra 2002 v Ljubljani.
Slovensko delegacijo je vodil dr. Zoran Stančič, državni sekretar za znanost in Alenka
Kocjan, namestnica vodje, vodja oddelka za bilateralno znanstveno sodelovanje, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.
Hrvaško delegacijo je vodila dr. Nada Švob-Đokić, pomočnica ministra za mednarodno
sodelovanje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške.
Seznam obeh delegacij je v Prilogi 1.
Dnevni red zasedanja skupnega odbora:
1. Pregled realizacije četrtega in petega zasedanja skupnega odbora;
2. Izbor projektov za obdobje 01. 01. 2003 - 31. 12. 2004;
3. Financiranje predloženih projektov;
4. Delovni program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za obdobje 2004-2005;
5. Info dan;
6. Splošna določila.
1. Pregled izvajanja sklepov četrtega in petega zasedanja skupnega odbora
Skupni odbor na podlagi zaključnih poročil ugotavlja, da so projekti, ki so bili sprejeti na četrtem
zasedanju skupnega odbora (Protokol je bi podpisan 28. junija 2000 v Zagrebu) za obdobje od 1.
7. 2000 - 30. 6. 2002, uspešno zaključili drugo raziskovalno leto.
Skupni odbor na podlagi letnih poročil ugotavlja, da so se projekti, ki so bili sprejeti na petem
zasedanju skupnega odbora (Protokol je bil podpisan 17. julija 2001 v Zagrebu) za obdobje od
1. 9. 2001 - 31. 8. 2003, uspešno zaključili prvo raziskovalno leto in so si pridobili pogoje za
nadaljevanje financiranja v drugo leto. Projekta pod zaporednima številkama 6 in 18 sta bila

sprejeta pogojno, financiranje se bo nadaljevalo po prejemu letnih poročil na Hrvaškem (Priloga
št. 2).
2. Izbor in odobritev predlaganih projektov za obdobje 01. 01. 2003 do 31. 12. 2004
Skupni odbor ugotavlja, da je na razpis za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov med
Slovenijo in Hrvaško prispelo v Sloveniji 59 prijav, na Hrvaškem pa 61. Skupni odbor je
pregledal prispele predloge za nove projekte ter v skladu s prioritetami v obeh državah izbral
skupno 40 novih projektov za obdobje 1. 01. 2003 do 31. 12. 2004 (Priloga št. 3).
1 projektu, ki je bil sprejet z Aneksom 5. Protokola je odobreno enoletno podaljšanje.
2 projektoma, ki sta se uspešno izvajala v prejšnjem razpisnem obdobju je skupni odbor odobril
enoletno podaljšanje.
3. Financiranje izbranih projektov
Financiranje pomeni, da ustanovi, ki sta odgovorni za celotno vodenje znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja med obema državama, pokrijeta stroške izmenjave strokovnjakov, ki
jih odobri skupni odbor.
3.1. Stroške potovanja v tujo državo in iz tuje države plača država, ki je poslala strokovnjaka.
3.2. Država gostiteljica krije stroške nastanitve in stroške prehrane in sicer:
V Sloveniji:
Slovenska stran plača stroške bivanja v obliki predpisane dnevnice ter nastanitev v Domu
podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani ali Mariboru, oziroma izjemoma v hotelu B
kategorije.
V obdobju 2003/2004 se predvidevajo stroški po projektu letno do 1000 EURO v nacionalni
valuti.
Na Hrvaškem:
Za stroške bivanja slovenskih znanstvenikov na Hrvaškem in potovanja hrvaških znanstvenikov
v Slovenijo je predvideno letno do 1350 EURO po projektu v nacionalni valuti.

4. Sprejem delovnega programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za obdobje
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01. 01. 2004 - 31. 12. 2005
4.1. Skupni odbor se strinja, da se naslednji razpis za prijavo projektov objavi najkasneje do 15.
04. 2003, s tem, da je 15. 06. 2003 rok za oddajo predlogov projektov. Odločitev bo skupni
odbor sprejel do konca meseca oktobra 2003. Izbrani projekti se pričnejo izvajati s 01. 01.
2004.
4.2. V naslednjem razpisu bo prednost namenjena projektom, kjer sodelujejo mladi raziskovalci.

4.3. Vsa druga določila, ki so pomembna za izvajanje znanstveno tehnološkega sodelovanja, so
enaka kot v protokolu 1. zasedanja skupnega odbora.
4.4. Skupni odbor je odločil, da bodo v naslednjem razpisu za nove projekte prioritetna naslednja
področja:
- biomedicina,
- biotehnologija,
- ekologija in zaščita okolja,
- novi materiali in tehnologije,
- informatika in telekomunikacije
- družbene in humanistične vede.
5. Info dan
Strani sta se dogovorili o izvedbi informativnega dne o 6. okvirnem programu EU, ki bo
organiziran na začetku leta 2003 na Hrvaškem.
6. Splošna določila
6.1. Ustanovi, odgovorni za znanstveno in tehnološko sodelovanje med obema državama sta:
V Sloveniji:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Sektor za mednarodno znanstveno
sodelovanje, Oddelek za bilateralno znanstveno sodelovanje,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Republika Slovenija
Tel.: + 386 1 478 46 00
Faks: + 386 1 478 47 21

Na Hrvaškem:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Uprava za mednarodno znanstveno
in tehnično sodelovanje
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Strossmayerjev trg 4, 10000 Zagreb
Republika Hrvaška
Tel.: + 385 1 459 44 44
Faks: + 385 1 481 93 31
6.2. Strani se strinjata, da bo naslednji sestanek skupnega odbora na Hrvaškem.
6.3. Omenjene določbe v dokumentu bodo veljavne z dnem podpisa in veljajo do podpisa
naslednjega delovnega programa.
Podpisano 26. novembra 2002 v Ljubljani, v dveh kopijah v slovenskem in hrvaškem jeziku.

Za Vlado Republike Slovenije

Za Vlado Republike Hrvaške

dr. Zoran Stančič

dr. Nada Švob-Đokić

Priloga št. 1
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Slovenska delegacija:
Dr. Zoran Stančič, državni sekretar za znanost, Urad za znanost, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, vodja delegacije,
Alenka Kocjan, vodja Oddelka za bileteralno znanstveno sodelovanje v
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, namestnica vodje delegacije,
Dr. Bojan Jenko, državni podsekretar, Urad za znanost, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, član skupnega odbora,
Mag. Janez Cetin, državni podsekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, član
skupnega odbora,
Marjertka Primožič, svetovalka vlade RS, Oddelek za bilateralno znanstveno
sodelovanje, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, sekretarka skupnega odbora.

Hrvaška delegacija:
Dr. Nada Švob Đokić, pomočnica ministra za mednarodno znanstveno in tehniško
sodelovanje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, vodja delegacije,
Branka Ravlić, višja svetovalka v Oddelku za bilateralno znanstveno sodelovanje
in štipendije, sekretarka delegacije.
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