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Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov za leto 2015 (prva faza ocenjevanja) 

 

Na podlagi Sklepa o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015, sprejetega s strani Znanstvenega sveta 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) 
na 10. redni seji dne 22. 5. 2015, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije) dne 1. 6. 2015 sprejel Sklep o 
izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov 
za leto 2015  (Uradni list RS, št. 94/14). V priloženem seznamu so navedeni izbrani in 
neizbrani projekti, razvrščeni v tabelah po raziskovalnih vedah, po tipih raziskovalnih 
projektov in številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj posamezne vede. Vsi 
projekti so navedeni z doseženim številom točk. 

 
Obrazložitev: 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je v Uradnem listu 
RS, št. 94/14 in na spletni strani agencije objavila Javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov za leto 2015 (v nadaljevanju: javni razpis). Komisija za odpiranje 
prijav, ki je bila imenovana s sklepom direktorja št. 6316-15/2014-50 z dne 11. 2. 2015 je 
ugotovila, da je na javni razpis prispelo 862 prijavnih vlog, od tega 172 prijav prijaviteljev, ki 
so bili skladno s 85. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik), neposredno 
uvrščeni v II. fazo javnega razpisa. Komisija je ugotovila, da je bilo 862 prijav pravočasnih, 
popolnih in v predpisani obliki. 
  
Pri administrativnem preverjanju izpolnjevanja razpisnih pogojev za izbor prijav raziskovalnih 
projektov  za (so)financiranje je agencija ugotovila, da 38 prijav na javni razpis ni izpolnjevalo 
razpisnih pogojev, zato jih je v skladu z 21. členom pravilnika s sklepom zavrnila. Ostalih 652 
prijav raziskovalnih projektov je agencija uvrstila v ocenjevalni postopek.  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno s pravilnikom, Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319-2/2013-14 (v nadaljevanju: metodologija), ki podrobno opredeljuje elemente, 
kriterije in kazalce ocenjevanja, določa merila in način ocenjevanja prijav ter z javnim 
razpisom. 
 
Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav na javni razpis, ki ga je imenoval ZSA na 1. 
dopisni seji dne 12. 2. 2015, se je sestalo na treh rednih sejah (dne 12. 3. 2015, 18. 5. 2015 
in 21. 5. 2015). Občasno strokovno telo je v skladu s 83. členom pravilnika in metodologijo 
pregledalo predloge za prerazporeditev projektov na druge vede oziroma področja, ki so jih 
podali člani Znanstvenih svetov ved, upoštevajoč OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje 
projekta in vsebino prijave.  Občasno strokovno telo je  izmed 52 predlogov prerazporeditev 
projektov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, potrdilo 39 predlogov za prerazporeditev. 
Skladno s predpisano metodologijo je bila vsaka prijava poslana v ocenjevanje dvema tujima 
recenzentoma iz nabora recenzentov, ki ga je sprejel ZSA, in ki ju je k posameznim prijavam 
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določilo občasno strokovno telo. Recenzenti so prijave ocenjevali po petih kriterijih (ocena 
B), in sicer: raziskovalna in razvojna uspešnost raziskovalca; družbenoekonomska oziroma 
kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca; raziskovalna oziroma razvojna 
kakovost prijave; relevantnost in potencialni vpliv rezultatov prijave; izvedljivost predloga.  
 
Na podlagi ocen recenzentov ter gradiva za ocenjevanje relevantnih podatkov za vse 
prijavne vloge, ki ga je pripravila agencija, je nadaljnji postopek ocenjevanja vodil panel.  
 
V dneh od 18. 5. 2015 do 21. 5. 2015 je panel, ki so ga sestavljali člani občasnega 
strokovnega telesa in tuji panelisti, obravnavalo rezultate ocenjevanja 652 prijav, od tega po 
vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 133, tehniških ved 163, medicinskih ved 
109, biotehniških ved 87, družboslovnih ved 71 in humanističnih ved 89.  
 
Panel je skladno s pravilnikom posebno pozornost namenil projektom, kjer sta se oceni 
recenzentov bistveno razlikovali, in se odločil, ali povprečje ocen realno odraža vrednost 
predlaganega projekta ali je ustrezna višja ali nižja ocena. Panel je obravnaval vse predloge 
projektov, pri katerih sta se oceni recenzentov razlikovali za +/- 10 % od povprečja ocen. Na 
podlagi rezultatov izvedenega ocenjevanja so bili ob upoštevanju metodologije izdelani 
seznami prijavljenih predlogov raziskovalnih projektov, ki se uvrstijo v II. fazo ocenjevanja. 
Predmetni seznami prijav raziskovalnih projektov so bili izdelani po vedah in vključujejo 
področja znotraj ved. Predlogi projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, so vključeni v 
sezname glede na skupno doseženo število točk ocene B, število sproščenih raziskovalnih ur 
po znanstvenih vedah in področjih (kapaciteta), število neposredno uvrščenih predlogov 
projektov v II. fazo izbora prijav in ob upoštevanju predvidenih deležev podoktorskih 
projektov, aplikativnih projektov in projektov, katerih nosilci so mlajši raziskovalci, glede na 
metodologijo in navodila za delo panela.  
 
Skladno s 172.f členom pravilnika in 10.1 točko javnega razpisa je občasno strokovno telo 
pripravilo predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih projektov, ki se uvrstijo v II. 
fazo izbora prijav in ki ga je direktor agencije posredoval ZSA v obravnavo in potrditev.  
 
ZSA je na 10. redni seji z dne 25. 5. 2015 sprejel sklep o predlogu prijav projektov za II. fazo 
Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015.  
 
Na podlagi sklepa ZSA o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 št. 6316-15/2014-1155 z dne 29. 5. 
2015  je direktor agencije izdal sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov 
po prvi fazi ocenjevanja št. 6316-15/2014-1156 z dne 1. 6. 2015.  
 
V skladu z navedenim sklepom je bilo v II. fazo ocenjevanja uvrščenih 365 prijav predlogov 
raziskovalnih projektov (projekti kategorije A). V II. fazo izbora prijav projektov ni bilo 
uvrščenih 459 projektov (projekti kategorije B).  
 
 
 
 
 

Priloga:  

 Seznam izbranih in neizbranih prijav raziskovalnih projektov za drugo fazo 
ocenjevanja (prva faza ocenjevanja Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov za leto 2015)  


