
 

 
 
 
 
 
Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 
(druga faza ocenjevanja) 
 
 
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 21. 6. 2018 na podlagi 
sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) št. 6316-15/2017-2423 z dne 20. 6. 
2018 sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega 
razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (druga faza ocenjevanja). 
 
V priloženem seznamu so navedeni izbrani in neizbrani projekti, razvrščeni po posameznih 
znanstvenih vedah, tipih projektov in po številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj 
posamezne vede. Pričetek (so)financiranja izbranih projektov je 1. 7. 2018, razen za projekte, ki so 
prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci na podlagi sporazuma z 
avstrijsko agencijo FWF Der Wissenschaftsfonds (v nadaljevanju: FWF) oziroma madžarsko agencijo 
The National Research, Development and Innovation Office (v nadaljevanju: NKFIH). Za slednje je 
predvideni začetek sofinanciranja po pridobitvi soglasja FWF oziroma NKFIH k sofinanciranju 
skupnega projekta. 
 
Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije so 
prijaviteljem izdana individualna obvestila. Prijaviteljem predlogov raziskovalnih projektov, ki so 
prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci na podlagi sporazuma s FWF 
oziroma NKFIH, bodo obvestila izdana po pridobitvi soglasja FWF oziroma NKFIH k sofinanciranju 
skupnega projekta. 
 
 
 
Obrazložitev: 
 
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 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izdal sklep o izboru prijav projektov za 
II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 št. 6316-15/2017-962 
z dne 5. 2. 2018. V skladu z navedenim sklepom je bilo v II. fazo ocenjevanja uvrščenih 414 predlogov 
raziskovalnih projektov (projekti kategorije A).  
 
V II. fazo javnega razpisa izbrani prijavitelji so bili o izboru obveščeni z individualnim obvestilom z dne 
7. 2. 2018, s katerim so bili tudi pozvani, da oddajo prijavo za II. fazo javnega razpisa (dopolnitev 
predloga raziskovalnega projekta). Spletni portal za prijavo je bil odprt od 12. 2. 2018 do 5. 3. 2018. 
Od 414 upravičencev, ki so se uvrstili v II. fazo ocenjevanja, sta bili oddani 402 pravočasni in popolni 
prijavi.  
 
Prijave so bile poslane recenzentom v ocenjevanje. V skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017 (v nadaljevanju: 
metodologija) so vsako prijavo ocenjevali trije tuji recenzenti. Recenzenti so prijave temeljnih projektov 
in temeljnih podoktorskih projektov ocenjevali po treh kriterijih (ocena BT), in sicer: znanstvena 
odličnost raziskovalcev; 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 raziskovalcev; 
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 
398 prijav izdelali usklajeno poročilo, v primeru 4 prijav pa se recenzenti glede ocene niso uskladili.  
Po zaključeni izdelavi poročil so trije prijavitelji, za katere so bila oddana usklajena poročila,  podali 
odstopne izjave, zato njihove vloge niso bile predmet nadaljnje obravnave. 
 
Na podlagi ocen recenzentov in gradiva, ki ga je pripravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) (besedilo javnega razpisa, metodologija, Pravila za 
delo panela v okviru II. faze Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 
št. 6316-15/2017-2409 z dne 5. 6. 2018 (v nadaljevanju: pravila za delo panela), prijavne vloge, 
poročila recenzentov in odzive vodij), je nadaljnji postopek ocenjevanja vodil panel.  
 
V dneh od 11. 6. do 14. 6. 2018 je panel, ki so ga sestavljali člani občasnega strokovnega telesa in tuji 
panelisti, obravnaval rezultate ocenjevanja 399 prijav, od tega po vedah: na področju naravoslovno-
matematičnih ved 79, tehniških ved 95, medicinskih ved 69, biotehniških ved 33, družboslovnih ved 54 
in humanističnih ved 69. Panel je skladno z 98. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) pri 
predlogih projektov z neusklajenim poročilom recenzentov, pri katerih je ena ocena odstopala za manj 
kot 2  točki od povprečja ocen, določil končno oceno kot povprečno oceno. Panel je posebej 
obravnaval tiste predloge projektov, pri katerih je ena ocena odstopala najmanj za dve točki od 
povprečja ocen in se odločil, ali povprečje treh ocen dejansko odraža kakovost predlaganega projekta. 
Če povprečje treh ocen ni odražalo kakovosti projekta, je panel lahko izločil največ eno oceno in 
izračunal novo povprečje brez izločene ocene. V primeru enakega števila točk dveh ali več prijav je 
panel pri odločitvi upošteval ocene recenzentov, prijave projektov in odzive prijaviteljev. Panel je svojo 
odločitev obrazložil. 
 
Na podlagi rezultatov izvedenega ocenjevanja so bili ob upoštevanju pravilnika, metodologije in pravil 
za delo panela izdelani seznami predlogov raziskovalnih projektov, ki so predlagani za sofinanciranje. 
Predmetni seznami prijav raziskovalnih projektov so bili izdelani za vsako znanstveno vedo po 
področjih in za projekte na področju interdisciplinarnih raziskav v okviru vede. Predlogi projektov za 
sofinanciranje so vključeni v sezname ob upoštevanju (v odstotku določene) vrednosti razmerja ocene 
prijave glede na v skladu s pravilnikom najvišjo možno oceno v ocenjevalni postopek uvrščenih prijav. 
Pri pripravi prednostnega seznama prijav je panel upošteval določila 99. in 100. člena pravilnika, v 
skladu s katerima se v sofinanciranje 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 predlog 
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje pripravil ob upoštevanju z javnim razpisom in 
metodologijo določene kapacitete znanstvenih ved in področij, z javnim razpisom predvidenih deležev 
podoktorskih projektov, aplikativnih projektov in projektov, katerih nosilci so mlajši raziskovalci, ter 
pravil za delo panela.  
 
Na podlagi soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k Rebalansu Programa dela in 
finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2018 št. 410-38/2017/56 z 
dne 14. 5. 2018 se je z javnim razpisom predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega 
razpisa z 12.000.000 EUR povečal na 14.400.000 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se je pri dodelitvi 
sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteval razrez sredstev po znanstvenih vedah na 
nivoju letnih sredstev, tako da se je razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2018 okvirno 
ohranjalo glede na razmerje v letu 2017. Pri pripravi predloga prednostnega seznama je panel ob 
upoštevanju določil javnega razpisa glede na kvaliteto prijav na posameznem raziskovalnem področju 
lahko predlagal eno enoto (100.000 EUR) več ali manj glede na predviden obseg enot na področje, 
upoštevaje kapaciteto področja. 
 
Skladno z 220. členom pravilnika je občasno strokovno telo sprejelo poročilo panela in predlog 
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, 
predložilo v obravnavo ZSA.   



 
ZSA je na seji dne 20. 6. 2018 obravnaval predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih 
projektov za sofinanciranje. ZSA je skladno z 98. členom pravilnika obravnaval predlog prednostnega 
seznama prijav raziskovalnih projektov, posredovanega s strani občasnega strokovnega telesa, in 
preveril skladnost predloga z javnim razpisom in metodologijo. ZSA je v skladu s 25. členom v 
povezavi z 98. členom pravilnika, ob upoštevanju razvrstitve panela, dodatno uvrstil v predlog izbora 
prijav 7 projektov. 
 
ZSA je sprejel Sklep o predlogu izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi 
Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (druga faza ocenjevanja), št. 
6316-15/2017-2423. Na podlagi sklepa ZSA je direktor agencije v skladu s 25. čl. pravilnika izdal 
Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (druga faza ocenjevanja), št. 6316-15/2017-2426 
z dne 21. 6. 2018. 


