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1. Postopek javnega razpisa 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi: 

• 139. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih), 

•  15. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 

• Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav 

Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) in 

• Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 5100-4/2017-1, z dne 16.2.2017 ter 

• Sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljevanju: ZSA), št. 4_17/10 z dne 6. 3. 2017 

 

v Uradnem listu RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017 in na spletni strani objavila Javni razpis za 

sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi 

državami Amerike v letih 2018 – 2019 (v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Na javni razpis je prispelo 96 pravočasnih in popolnih prijav, nepravočasnih in nepopolnih prijav ni bilo. 

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije 

(v nadaljevanju: RS) in iz Združenih držav Amerike (v nadaljevanju: ZDA), ki izvajajo skupne 

znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh 

raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta RS 

in ZDA.  

V okviru javnega razpisa agencija raziskovalcem iz RS ob obiskih v ZDA (so)financira:  

• mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo 

časa in  

• dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena 

potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 

16/07, 30/09 in 51/12).  

V okviru javnega razpisa agencija raziskovalcem iz ZDA ob obiskih v RS (so)financira:  

• stroške bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije (***) največ do 100 EUR dnevno in  

• dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in drugih dohodkov, ki ne štejejo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/06 ter 

76/08, v nadaljevanju: uredba).  

Agencija (so)financira dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije 

raziskovalcem iz ZDA, ne glede na dolžino bivanja, izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v RS v 

enkratnem znesku, v višini, določeni v skladu z uredbo, za čas trajanja obiska.  

 

Na javni razpis so se lahko prijavile raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:  

• so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: 

Evidenca RO) oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter  

• izpolnjevali pogoje, predpisane z Zakonom ter  

• izvajale s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega 

raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (npr. sodelovanje v okvirnih programih 

Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.  

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-sept11.asp
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2. Ocenjevanje – Strokovna komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: 

strokovna komisija) 

 

Strokovna komisija je pri vseh prijavah preverila in ugotovila upravičenost prijaviteljev v skladu s 3. 

točko javnega razpisa ter preverila izpolnjevanje pogojev iz 5. točke javnega razpisa. Strokovna 

komisija je preverila ali slovenski vodja raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo projekta in 

sicer, da: 

• ima doktorat znanosti,  

• dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v predpisu agencije, ki 

ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru temeljnega projekta, 

pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in 

humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B,  

• dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v predpisu agencije, ki ureja 

kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru aplikativnega projekta,  

• ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,  

• izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija) ali izkaže 

sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika,  

• izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z 

drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih 

desetih letih, in sicer: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). 

Vrednosti so enake za vse vede.  

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vodjo projekta je Strokovna komisija ugotovila, da nosilka 

projekta prijave pod ZŠ ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/78, prijavitelja Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, v bazi SICRISS nima vpisanega doktorata. Iz prijavne dokumentacije je v prilogi 

razvidno potrdilo o končanem doktoratu, zato je strokovna komisija ugotovila, da izpolnjuje pogoje za 

vodjo projekta. 

 

Iz baze SICRIS ni bilo razvidno, da prijavi prijavitelja Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta pod 

zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/30 in pod zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-

JR-Prijava/2017/85 izpolnjujeta pogoja za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 

112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje 

izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija 

ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25.1.2016, s spremembami in dopolnitvami (v 

nadaljevanju: metodologija). V skladu z ll. poglavjem metodologije je vstopni pogoj, ki ga mora 

izpolnjevati raziskovalec,  CI ≥ 1, vendar je Komisija za preverjanje izpolnjevanja pogoja citiranosti na 

podlagi dokazil o citiranosti ugotovila in potrdila ustreznost dokazil in izpolnjevanja pogoja za vodjo 

projekta. 

  

Pri treh prijavah je bilo potrebno za preverjanje pogojev za vodjo projekta glede ocene A1 upoštevati 

ustrezno daljše časovno obdobje, saj so vodje v prijavi navedle razloge, ki so opredeljeni v 36. členu 

Pravilnika o postopkih, in sicer so bile to prijave pod zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-JR-

Prijava/2017/55, prijavitelj ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS 

FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, Ljubljana, prijava pod zaporedno številko 

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/78, prijavitelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in pod 

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-8.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-8.asp
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zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/89, prijavitelj Univerza v Ljubljani, Biotehniška 

fakulteta. 

Strokovna komisija je tako ugotovila, da so pri vseh 96 prijavah izpolnjeni pogoji iz 5. točke javnega 

razpisa in se uvrstijo v postopek ocenjevanja za izbor prijav. 

Strokovna komisija je te  prijave ocenila v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih in metodologijo 

ter prijave razvrstila na podlagi doseženih točk A1 v padajočem vrstnem redu. 

 

Strokovna komisija je pri tem ugotovila, da prijava pod zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-JR-

Prijava/2017/94, prijavitelj Institut "Jožef Stefan" nima prednosti pri obravnavi, saj ima prijavitelj iz 

Slovenije odobren projekt v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 in 2018. Strokovna 

komisija je ugotovila, da prijavitelj prijavlja bilateralni projekt, pri katerem sodeluje z drugo ameriško 

inštitucijo in z drugim ameriškim partnerjem. Prijava se zato uvrsti na konec tabele Predloga finančno 

ovrednotenega prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami za sofinanciranje prijav, 

prispelih na JR za sofinanciranje bilateralnih projektov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami 

Amerike v letih 2018 in 2019. 

 

Strokovna komisija je Znanstvenemu svetu agencije v sofinanciranje predlagala vseh 96 prijav. Glede 

na razpoložljiva sredstva javnega razpisa (300.000,00 EUR), je strokovna komisija predlagala, da se v 

letih 2018 in 2019 vsaka posamezna prijava sofinancira v znesku do 3.125,00 EUR (1.562,50 EUR na 

leto). 

 

3. Zaključek 

 

ZSA je na 12. seji dne 10. 7. 2017 obravnaval predlog strokovne komisije in ga v celoti potrdil s 

sklepom o predlogu izbora prijav, št. 12_17/15. ZSA je posredoval predlog sklepa o izboru prijav za 

sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi 

državami Amerike v letih 2018 in 2019 s finančno ovrednotenim predlogom prednostnega seznama 

prijav direktorju agencije, ki je sprejel obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje, št. 5100-

4/2017 z dne 24. 7. 2017. 

 

Na podlagi sklepa ZSA je direktor agencije v skladu s 139. členom Pravilnika o postopkih odločil, da se 

sofinancira 96 prijav v skupni višini do 300.000,00  EUR.   

 

4. Statistični podatki 
 

Tabela 1: Podatki o številu odobrenih in zavrnjenih prijav javnega razpisa 

 

Namen javnega razpisa 

Število 

vseh 

prijav 

Število 

odobrenih 

prijav 

Število 

zavrnjenih 

prijav 

Razpoložljiva 

sredstva 

(EUR) 

Znesek 

sofinanciranja 

(EUR) 

Sofinanciranje 

bilateralnih 

znanstvenoraziskovalnih 

projektov v ZDA 

96 96 0 300.000,00 300.000,00 

Skupaj  96 96 0 300.000,00 300.000,00 
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Tabela 2: Podatki o odobrenih prijavah glede na spol vodja bilateralnega projekta 

 

Odobrene prijave/vodja 

bilateralnega projekta 
Moški Ženske 

 

Število prijav glede na spol 

vodja bilateralnega 

znanstvenoraziskovalnega 

projekta 

 

61 35 

 

Delež prijav glede na spol 

vodja bilateralnega 

znanstvenoraziskovalnega 

projekta 

 

63,5 

 

36,5 

 

  

Vir: spletna stran:  https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/ZDA/rezultati/17/rezult-razp-zda-18-19.asp 

 

 

Prof. dr.  József Györkös, 

direktor 
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Mojca Boc 

Vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo 

in mednarodno sodelovanje 
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