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1. Postopek javnega razpisa 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je na 

podlagi 11. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (UL RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) dne 

13. 3. 2019 v Uradnem listu RS (št. 13/19) in na spletnih straneh agencije objavila Javni razpis za 

sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019 (v nadaljevanju: javni 

razpis). 

 

Subjekti, ki so se lahko prijavili javni razpis: 

Za sofinanciranje članstva v mednarodnih znanstvenih združenjih so se lahko prijavila društva, vpisana 

v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (A1).  

Za sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov v 

mednarodnih znanstvenih združenjih so se lahko prijavila društva, vpisana v evidenco nevladnih 

organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter raziskovalne organizacije(RO) in 

zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 

(Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter so izpolnjevali pogoje, 

predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije 

(A2). 

Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti se šteje vpis v  Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) (in se uporablja do 

vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih 

organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 

2019, in sicer za: 

• članstva slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih 

znanstvenih združenjih (A1),  

• delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih 

znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali 

člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2). 

 

Na javni razpis je pravočasno prispelo 138 prijav, od tega 53 prijav za A1 in 85 prijav za A2. Pri 

preverjanju upravičenosti prijavitelja je bilo ugotovljeno, da je pri prijavah pod zaporednimi številkami 

5100-2/2019-101, 5100-2/2019-103 in 5100-2/2019-145 statusna oblika prijavitelja zavod, ne pa 

nevladna organizacija oz. društvo, zato se jih v skladu z 21. členom pravilnika s sklepom direktorja 

zavrne. V nadaljnji postopek ocenjevanja se je uvrstilo 135 prijav, in sicer 50 prijav za A1 ter 85 prijav 

za A2. Strokovna komisija je ob upoštevanju razpoložljivih sredstev predlagala v sofinanciranje 135 

prijav, ki ustrezajo vsem pogojem razpisa. 



 

 

 

 

 

2. Ocenjevanje – Strokovna komisija za ocenjevanje prijav  

 

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki je bila imenovana s 

sklepom direktorja, je v nadaljnji postopek ocenjevanja se je uvrstila 135 prijav, in sicer 50 prijav za A1 

ter 85 prijav za A2. Strokovna komisija je ob upoštevanju razpoložljivih sredstev predlagala v 

sofinanciranje 135 prijav, ki ustrezajo vsem pogojem razpisa. 

Strokovna komisija je pri predmetu razpisa za A1 v sofinanciranje predlagala 50 prijav. Pri določitvi 

višine sofinanciranja je strokovna komisija upoštevala prvi odstavek 148. člena pravilnika in 8. točko 

razpisa, ki določata, da agencija sofinancira mednarodne članarine slovenskih znanstvenih združenj na 

zasedanjih mednarodnih znanstvenih združenj v višini od 200 do 800 EUR letno, ter predlagala 

odobritev sofinanciranja v višini zaprošenih sredstev oziroma največ do višine 800 EUR letno. 

Strokovna komisija predlaga sofinanciranje predmeta razpisa za A1 v skupni višini do 29.448,17 EUR. 

 

Strokovna komisija je pri predmetu razpisa za A2 v sofinanciranje predlagala 85 prijav. Strokovna 

komisija je pri predlogu sofinanciranja udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih mednarodnih 

združenj upoštevala način sofinanciranja, kot izhaja iz 8. točke razpisa, in sicer, da za posamezno 

prijavo agencija sofinancira stroške poti za udeležbe slovenskih predstavnikov na zasedanjih 

mednarodnih združenj, a največ za dve zasedanji, ter eno dnevnico na posamezno zasedanje, in sicer 

v višini, ki jo določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strokovna 

komisija predlaga sofinanciranje predmeta razpisa za A2 v skupni višini do 65.042,89 EUR.   

 

Strokovna komisija je pripravila predlog sklepa o izboru prijav in sicer, da se za sofinanciranje članarin 

in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019 odobri 135 prijav v skupni višini do 

94.491,06 EUR. 

 

3. Postopek izbora prijav 

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) je na korespondenčni seji dne 22. 7. 2019 obravnaval 

predlog strokovne komisije o izboru prijav za sofinanciranje in mu v celoti sledil ter potrdil s sklepom 

o predlogu sklepa o izboru prijav. ZSA je posredoval predlog sklepa o izboru prijav direktorju agencije, 

da sprejme obrazložen sklep o izboru prijav. Direktor agencije je s predlogom ZSA soglašal ter ob 

upoštevanju z javnim razpisom določenih upravičenih stroškov (so)financiranja ter v skladu s 25. 



členom Pravilnika o postopkih sprejel Sklep o izboru prijav, in sicer, da se odobri sofinanciranje 135 

prijav v skupni višini do 94.491,06 EUR. 

 

4. Ugovori 

Prijavitelji so imeli pravico v 15-ih dneh od prejema obvestil vložiti ugovore. Ugovorov ni bilo. 

 

5. Statistični podatki 

 

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

 

Število vseh 

prijav 

Število 

odobrenih prijav 

Število ne 

odobrenih/ 

zavrnjenih prijav 

Razpisna 

sredstva (v EUR) 

Znesek 

sofinanciranja (v 

EUR) 

138 135 3 90.000,00 94.491,06 

 

Vir: http://www.arrs.si/sl/rezultati/19/rezult-sof-dela-medn-zn-zdr-19.asp 

 

Tabela 2: Število odobrenih prijav glede na status prijavitelja (A2) 

 

 Število odobrenih 

prijav 

Univerza 38 

Javni raziskovalni zavod 15 

Društvo 20 

Drugi 12 

Skupaj 85 

  

Vir: http://www.arrs.si/sl/rezultati/19/rezult-sof-dela-medn-zn-zdr-19.asp 

 

 

http://www.arrs.si/sl/rezultati/19/rezult-sof-dela-medn-zn-zdr-19.asp
http://www.arrs.si/sl/rezultati/19/rezult-sof-dela-medn-zn-zdr-19.asp


 

 

 

 

 

Tabela 3: Število in delež odobrenih prijav glede na spol funkcionarja (A2) 

 Moški Ženske 

Število odobrenih 

prijav  

 

55 30 

Delež prijav  

 

65 

 

35 

 

 Vir: http://www.arrs.si/sl/rezultati/19/rezult-sof-dela-medn-zn-zdr-19.asp 
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