
 

  Stran 1 od 2 

 
 
 
Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 (prva faza ocenjevanja) 
 
 
Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 73. redni 
seji, dne 9.12.2009 pod 2. točko sprejel sklep o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih 
projektov prijavljenih na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - 
razpis v letu 2009 (Uradni list RS, št. 63/09). V priloženem seznamu so navedeni izbrani in 
neizbrani projekti, razvrščeni po številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj 
posamezne vede. Vsi projekti so navedeni z zaporedno številko in doseženim številom točk. 

 
Obrazložitev: 

 
Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 
(v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo 953 prijavnih vlog, od tega 74 prijav prijaviteljev, ki 
so bili skladno z Metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v 
letu 2010 - razpisi v letu 2009 (v nadaljevanju: metodologija) obveščeni o možnosti 
avtomatične uvrstitve v II. fazo. Od skupnega števila prijav na javni razpis jih 33 ni 
izpolnjevalo razpisnih pogojev.  
 
V ocenjevanje je bilo posredovano oziroma na ocenjevalnem panelu obravnavano 846 prijav, 
od tega po vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 196, tehniških ved 205, 
medicinskih ved 71, biotehniških ved 87, družboslovnih ved 104, humanističnih ved 115 in na 
interdisciplinarnem področju 68.  
 
Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav na javni razpis se je sestalo na štirih sejah, in 
sicer 22.9.2009, 5.10.2009, 23.11.2009 in 25.11.2009. Na drugi seji je imenovalo domače in 
tuje recenzente. Skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja je bila vsaka prijava 
poslana enemu domačemu in enemu tujemu recenzentu. Prijave je skupaj ocenjevalo 91 
domačih in 87 tujih recenzentov.  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno z metodologijo, ki podrobno opredeljuje elemente, 
kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in način ocenjevanja prijav ter Usmeritvami 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za 
raziskovalne prioritete v okviru javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov, 
izvedenega v okviru razpisa v letu 2009, št. 4302-6/2009/1, z dne 5. 8. 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: usmeritve ministrstva), ki določajo razrez sredstev po vedah in vsebinske  
prioritete. 
 
Agencija je  pripravila  zbir podatkov za vse prijavne vloge, ki so bili relevantni za 
ocenjevanje. Strokovno telo je na ocenjevalnem panelu, na katerem so sodelovali tudi tuji 
recenzenti in je potekal od 23.11.2009 do 25.11.2009,  pregledalo rezultate ocenjevanja. Na 
podlagi rezultatov izvedenega ocenjevanja so bile ob upoštevanju metodologije in usmeritev, 
izdelane tabele prijavljenih predlogov raziskovalnih projektov, ki se uvrstijo v II. fazo 
ocenjevanja. Predmetne tabele prijav raziskovalnih projektov so bile izdelane po vedah in 
vključujejo področja znotraj ved. Predlogi projektov so bili izbrani glede na skupno doseženo 
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število točk ocene B. Pri opredelitvi predloga projektov po posameznih področjih je bilo poleg 
števila sproščenih ur po znanstvenih vedah in področjih ter zastopanosti področij upoštevano 
tudi dejstvo, da glede na končni predlog državnega proračuna za leto 2010 znašajo 
razpoložljiva sredstva 7 mio EUR v primerjavi z v razpisu predvidenimi sredstvi v višini 16 
mio EUR.   
 
Skladno z usmeritvami je panel izbral 57 postdoktorskih projektov, kar predstavlja 27,3 % 
števila projektov, za katere je predlagan prehod v II. fazo javnega razpisa. V seznamu 
projektov, ki so predlagani za II. fazo, je zastopan najmanj po en projekt iz vsebinskih 
prioritet, določenih z usmeritvami ministrstva, razen za  prioriteto "temeljni znanstveni projekt, 
ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v 
Slovenijo", saj ni bilo ustrezne prijave.  
 
Skladno s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/09) in 10. točko javnega razpisa je strokovno telo pripravilo predlog 
prednostne liste prijav raziskovalnih projektov za uvrstitev v drugo fazo ocenjevanja,  ki jo je 
direktor agencije posredoval Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo in potrditev. 
Znanstveni svet agencije je preveril skladnost predloga prednostne liste s pravilnikom, 
usmeritvami in z metodologijo. Na 74. redni seji z dne 30.11.2009 in 9. dopisni seji z dne 
4.12.2009 je Znanstveni svet agencije oblikoval listo prijav raziskovalnih projektov, ki se 
uvrstijo v drugo fazo ocenjevanja v predloženi obliki.  
 
Glede na navedeno je v prvi fazi izbora prijav tako izbranih 224 projektov, ki so uvrščeni v 
drugo fazo ocenjevanja (projekti kategorije A) in zavrnjenih 696 projektov (projekti kategorije 
B).  
 
Na podlagi navedenega je Upravni odbor agencije sprejel sklep o prvi fazi izbora projektov 
za leto 2010. 
 

Priloga:  
 Seznam izbranih in neizbranih prijav raziskovalnih projektov za drugo fazo 

ocenjevanja (prva faza ocenjevanja)  

• rezult-projekti-I-faza-2010.xls  
• rezult-projekti-I-faza-2010.pdf  

 
 
 


