
 

  Stran 1 od 3 

 
 
 
Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2018 (prva faza ocenjevanja) 
 

Na podlagi Sklepa o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, sprejetega s strani Znanstvenega sveta 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) 
na 3. redni seji dne 1. 2. 2018, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije) dne 5. 2. 2018 sprejel Sklep o 
izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov 
za leto 2018  (Uradni list RS, št. 30/17). V priloženem seznamu so navedeni izbrani in 
neizbrani projekti, razvrščeni v tabelah po raziskovalnih vedah in po raziskovalnih področjih, 
po tipih raziskovalnih projektov, številu doseženih točk in (v odstotku določene) vrednosti 
razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave.  

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je v Uradnem listu 
RS, št. 30/17 in na spletni strani agencije objavila Javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov za leto 2018 (v nadaljevanju: javni razpis). Komisija za odpiranje 
prijav, ki je bila imenovana s sklepom direktorja št. 6316-15/2017-15 z dne 6. 9. 2017, je 
ugotovila, da je na javni razpis prispelo 878 prijav. Komisija je ugotovila, da je bilo 851 prijav 
pravočasnih, popolnih in v predpisani obliki. V nadaljevanju je en prijavitelj odstopil, tako, da 
je bilo 850 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 17 prijav na javni razpis ni izpolnjevalo razpisnih 
pogojev, zato jih je v skladu z 21. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) s 
sklepom zavrnila. 833 prijav je izpolnjevalo razpisne pogoje, od tega 214 prijav prijaviteljev, 
ki so bili skladno s 91. členom pravilnika, neposredno uvrščeni v II. fazo javnega razpisa. 
Ostalih 619 prijav raziskovalnih projektov je agencija uvrstila v ocenjevalni postopek. V 
nadaljevanju je bil za enega prijavitelja izmed 214, ki so bili neposredno uvrščeni v II. fazo 
javnega razpisa, postopek ustavljen.  
 
Ocenjevanje prijav je potekalo skladno s pravilnikom, Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, (v nadaljevanju: 
metodologija) in javnim razpisom. 
 
Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav na javni razpis (v nadaljevanju: OST) je ZSA 
imenoval na 13. seji dne 11. 9. 2017. OST je v skladu s 95. členom pravilnika in metodologijo 
pregledalo predloge za prerazporeditev prijav na druge vede oziroma področja, ki so jih 
podali člani Znanstvenih svetov ved, upoštevajoč OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje 
projekta in vsebino prijave.  OST je obravnavalo 26 predlogov za prerazporeditev prijav, ki so 
izpolnjevali razpisne pogoje in potrdilo 21 predlogov za prerazporeditev.  
 
Skladno s pravilnikom in 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 določilo OST.  
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Recenzenti so prijave temeljnih projektov in temeljnih podoktorskih projektov ocenjevali po 
treh kriterijih (ocena BT), in sicer: znanstvena odličnost raziskovalca; znanstvena, tehnološka 
oziroma inovacijska odličnost; kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja. Prijave 
aplikativnih projektov in aplikativnih podoktorskih projektov so recenzenti ocenjevali po štirih 
kriterijih (ocena BA), in sicer: znanstvena odličnost raziskovalca; znanstvena, tehnološka 
oziroma inovacijska odličnost; potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 
pričakovanih rezultatov raziskav; kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.  
 
Posamezni kriterij je bil ovrednoten s točkami od 0 do 5. Maksimalno število točk za 
posamezno prijavo temeljnega projekta oziroma temeljnega podoktorskega projekta je 
znašalo 15 točk, za prijavo aplikativnega projekta oziroma aplikativnega podoktorskega 
projekta pa 20 točk. Recenzenti so za 600 prijav izdelali usklajeno poročilo, v primeru 19 
prijav pa se recenzenta glede ocene nista uskladila.   
 
Na podlagi ocen recenzentov in gradiva, ki ga je pripravila agencija (besedilo javnega 
razpisa, metodologija, Pravila za delo panela v okviru I. faze Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 št. 6316-15/2017-950 z dne 17. 1. 2018 
(v nadaljevanju: pravila za delo panela), prijavne vloge in poročila recenzentov, je nadaljnji 
postopek ocenjevanja vodil panel. V dneh od 22. 1. do 25. 1. 2018 je panel, ki so ga 
sestavljali člani OST in tuji panelisti, obravnavali rezultate ocenjevanja 619 prijav, od tega po 
vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 146, tehniških ved 172, medicinskih ved 
76, biotehniških ved 69, družboslovnih ved 66 in humanističnih ved 90.  
 
Panel je skladno s 96. členom pravilnika v primeru prijav z neusklajenima ocenama, kjer sta 
se oceni razlikovali za dve točki ali manj, določil oceno projekta kot povprečno oceno. Panel 
je posebej obravnaval predloge projektov, pri katerih sta se oceni recenzentov razlikovali za 
več kot dve točki in se odločil, ali povprečje dveh ocen dejansko odraža kakovost 
predlaganega projekta. Če povprečje dveh ocen ni odražalo kakovosti projekta, je panel 
lahko izločil eno oceno.  
 
Na podlagi rezultatov izvedenega ocenjevanja so bili ob upoštevanju pravilnika, metodologije 
in pravil za delo panela izdelani seznami prijavljenih predlogov raziskovalnih projektov, ki se 
uvrstijo v II. fazo ocenjevanja. Predmetni seznami prijav raziskovalnih projektov so bili 
izdelani po vedah in področjih z upoštevanjem posameznih vrst projektov. Predlogi projektov, 
ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, so vključeni v sezname glede na (v odstotku določene) 
vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave. Pri 
pripravi prednostnega seznama prijav je panel upošteval določila 99. in 100. člena pravilnika, 
v skladu s katerima se v II. fazo izbora prijav ne morejo uvrstiti prijave raziskovalnih 
projektov, katerih skupna ocena je nižja od skupnega mejnega praga oziroma ne dosegajo 
mejnega praga pri posameznem kriteriju ocenjevanja. Skupni mejni prag je znašal 10 točk za 
vse temeljne projekte in 12 točk za vse aplikativne projekte. Mejni prag za posamezen kriterij 
predstavlja tri točke. Panel je pri pripravi prednostnega seznama prijav projektov za II. fazo 
razpisa upošteval z razpisom in metodologijo določeno kapaciteto znanstvenih ved in 
področij, število neposredno uvrščenih predlogov projektov v II. fazo izbora prijav, z javnim 
razpisom predviden delež podoktorskih projektov, aplikativnih projektov in projektov, katerih 
nosilci so mlajši raziskovalci, ter pravila za delo panela.  
 
Skladno s pravilnikom se je v drugo fazo ocenjevalnega postopka na posameznih področjih 
uvrstilo predvidoma dvakrat toliko prijav, kot je kapaciteta področij. Poleg prijav prijaviteljev, 
ki so neposredno uvrščene v drugo fazo razpisa, se je na posameznem raziskovalnem 
področju uvrstila vsaj še polovica ocenjenih projektov v primerjavi z neposredno uvrščenimi, 
med katerimi morata biti najmanj en temeljni in en aplikativni projekt na področje. Ob 
upoštevanju ostalih določil razpisa je panel glede na kvaliteto prijav na posameznem 
raziskovalnem področju lahko predlagal za eno enoto (100.000 EUR) več ali manj glede na 
predviden obseg enot na področje, upoštevaje kapaciteto področja in ostalih določil razpisa. 
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Skladno z 220. členom pravilnika je OST sprejelo poročilo panela in predlog prednostnega 
seznama prijav po prvi fazi razpisa, ki ga je direktor agencije posredoval ZSA v obravnavo in 
potrditev.  
ZSA je na seji dne 1. 2. 2018 obravnaval predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih 
projektov, ki se uvrstijo v II. fazo. Ugotovil je skladnost predloga s pravilnikom in 
metodologijo. Skladno z določili 96. člena pravilnika je ZSA z devetimi prijavami dopolnil 
prednostni seznam prijav, ki ga je predlagal panel, na podlagi v razpisu določenih kriterijev in 
meril ter pri tem upošteval priporočila panela. 
 
Na podlagi sklepa ZSA o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 št. 6316-15/2017-961 z dne 1. 2. 2018  
je direktor agencije izdal sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov po 
prvi fazi ocenjevanja št. 6316-15/2017-962 z dne 5. 2. 2018.  
 
V skladu z navedenim sklepom je bilo v II. fazo ocenjevanja uvrščenih 414 prijav predlogov 
raziskovalnih projektov (projekti skupine A). V II. fazo izbora prijav projektov ni bilo uvrščenih 
418 projektov (projekti skupine 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 2018)  


