
 
 

  

 
 

OBVESTILO 
o rezultatih Javnega razpisa za izbiro aplikativnih raziskovalnih projektov 
Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-

2010« v letu 2006 (Ur.l.RS, št. 23/2006) 
 
 
 
Upravni  odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je na svoji 7. 
korespondenčni seji dne 11.5.2006  sprejel SKLEP o izboru aplikativnih raziskovalnih 
projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« 
v letu 2006 številka: 4302-12/2006/424. 
 
Na podlagi tega sklepa se je  v izbor od  390 pravočasno prispelih, popolnih in pravilno 
označenih  prijav uvrstilo  91 projektov.  
 
 
Obrazložitev 
 
Izhodišče in okvir za pripravo in izvedbo javnega razpisa so  poleg Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Resolucije  o Nacionalnem 
raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) 
ter Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja 
medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo 
strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, 
št. 12/05) predstavljali naslednji dokumenti: 
1. Sklep  o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za 

varnost in mir" v obdobju 2006 do 2010, šifra MORS: 631-8/2005-1, šifra MVZT: 
6311-59/2005/1 in šifra ARRS: 6311-58/2005/1 z dne 14.12.2005, 

2. Usmeritve  Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za 
obrambo v zvezi s pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa MIR v 
letu 2006 (šifra MORS: 808-00-2/2002-7, šifra MVZT: 6311-59/2005/2 z dne 
13.1.2006 in  

3. Pogodba med Ministrstvom za obrambo in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije o izvajanju in financiranju CRP  "Znanje za varnost in mir 2006 - 
2010" (CRP MIR) Šifra: 6311-58/2005/5 in Šifra:631-6/2006-1 z dne, 2.3.2006. 

Z navedenimi dokumenti je bil določen predmet javnega razpisa,  okvirna sredstva ter 
osnovni elementi evalvacijskega postopka,  vključno z merili za ocenjevanje prijav.  

Predmet javnega razpisa CRP "MIR" 2006 so bili tematski sklopi in teme v okviru 
naslednjih prednostnih področij: 

1. področje:  Slovenska vojska 21.stoletja 
2. področje:Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne 

varnosti 
3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja 
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema. 
 
V evalvacijski postopek, ki ga podrobneje določa Metodologija ocenjevanja prijav na javni 
razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa 
»ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006, ki jo je sprejel Strokovni svet 
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CRP Znanje za varnost in mir 2006-2010, je bilo uvrščenih 390 pravočasnih, popolnih in 
pravilno označenih prijav.  
 
Strokovni svet CRP »Znanje za varnost in mir 2006-2010« je na svoji 6. seji, dne 26.4. 
2006 na podlagi skupne ocene prijave, ki je razvidna iz priloženega seznama prijavljenih 
in izbranih projektov izoblikoval predlog prednostnega seznama za izbor projektov, na 
katerem je uvrščenih 91 projektov. Šestindvajset (26) prijav je bilo na podlagi ocen 
recenzentov na predlog Strokovnega sveta CRP »Znanje za varnost in mir 2006-2010« 
zaradi vsebinsko smiselnih in koristnih povezav vključenih v izbrane projekte tako, da je 
dejansko število odobrenih prijav 117. 
 
Strokovni svet CRP MIR je oblikoval predlog izbora projektov na podlagi skupne ocene 
prijavljenega projekta, ki sta jo skladno s sprejeto metodologijo sestavljali dve skupini 
meril, in sicer:  
1. Skladnost projekta s cilji CRP MIR in s cilji razpisanega tematskega sklopa in teme v 

okviru sklopa . V tej skupini so bila merila, ki so vrednotila  prijavo s kazalci 
skladnosti predloga z razpisanimi cilji področja in tematskih sklopov oziroma tem v 
okviru področja z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati 
projekta na razvoj obrambnega področja in področja zaščite in reševanja v okviru 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oceno po kazalcih iz te skupine 
kriterijev so na ocenjevalnem listu A  izdelali recenzenti  iz  Ministrstva za obrambo. 

2. Raziskovalna kakovost in izvedljivost projekta. V tej skupini so bila merila, ki so 
vrednotila  projekt s kazalci spoznavne raziskovalne kakovosti projekta in kazalci 
izvedljivosti projekta (kakovost predlagane projektne skupine in organizacija 
projekta, ki vključuje časovni plan in stroške projekta). Oceno po kazalcih kriterijev iz 
te skupine so na ocenjevalnem listu B izdelali recenzenti  iz vrst raziskovalcev. 

 
V izbor projektov se je po posameznih področjih  ob upoštevanju okvirnih deležev 
sredstev za posamezna področja in glede na skupno oceno prijave (uporabniško in 
raziskovalno)  uvrstilo naslednje število prijav: 
 
področje 1: Slovenska vojska 21.stoletja 
V izbor  je od 126 prijav vključenih  37 prijav, od tega  
- 29 izbranih projektov  po vrstnem redu glede na število skupaj dodeljenih 

evalvacijskih točk, to so prijave ki so zbrale skupaj od 73,5 do vključno 53 
evalvacijskih točk; 

- 8 prijav, ki se v celoti ali delno vključujejo v izbrane projekte, in sicer: 
 v projekt št.: 235 se vključijo prijave 26,  282 in 283; 
 v projekt št.: 220 se vključi prijava 285; 
 v projekt št.: 270 se vključi prijava 315; 
 v projekt št.: 398 se vključi prijava 378; 
 v projekt št.: 307 se vključijo prijave  308 in 309; 

- neizbranih je 89 prijav 
 

področje 2: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe 
nacionalne varnosti 
V izbor  je od 54 prijav vključenih  14 prijav, od tega:  
- 12  projektov  po vrstnem redu glede na število skupaj dodeljenih evalvacijskih točk, 

to so prijave ki so zbrale skupaj od 70  do vključno 61 evalvacijskih točk; 
- 2 prijavi, ki se v celoti ali delno vključujejo v izbrane projekte, in sicer: 

 v projekt št.: 7 se vključi prijava št.: 8; 
 v projekt št.: 35 se vključi prijava št.:262; 

- neizbranih je 40 prijav 
 

področje 3: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja 
 
predlogi: 
V izbor  je od 92 prijav  vključenih  21  prijav, od tega  
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- 16  projektov  po vrstnem redu glede na število skupaj dodeljenih evalvacijskih točk, 

to so prijave ki so zbrale skupaj od 70 do vključno 56,5 evalvacijskih točk; 
- 5 prijav, ki se v celoti ali delno vključujejo v izbrane projekte, in sicer: 

 v projekt št.: 344 se vključi prijava 146; 
 v projekt št.: 396 se vključi prijava 52; 
 v projekt št.: 201 se vključijo prijave  363, 58 in 211; 

- neizbranih je 71 prijav 
 
področje 4: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema 
 
predlogi: 
V izbor  je od 118 vključenih 45 prijav, od tega:  
- 34 prijav po vrstnem redu glede na število skupaj dodeljenih evalvacijskih točk, to so  

prijave ki so zbrale skupaj od 70,5  do vključno 54,5  evalvacijskih točk; 
- 11 prijav, ki se v celoti ali delno vključujejo v izbrane projekte, in sicer: 

 v projekt št.: 208 se vključijo prijave  pod zap.št.:119, 227 in 349; 
 v projekt št.: 34 se vključi prijava pod zap.št.: 80; 
 v projekt št.: 364 se vključi prijava 182; 
 v projekt št.: 189 se vključita  prijavi  286 in 78; 
 v projekt št.: 266 se vključi prijava 348; 
 v projekt št.: 168 se vključi prijava 382; 
 v projekt št.: 27 se vključi prijava 385; 
 v projekt št.: 303 se vključi prijava 304; 

- neizbranih je 73 prijav 
 

Seznam izbranih projektov in neizbranih prijav (navedena je številka zaporedne 
prijave) po posameznih področjih vključno s skupnim številom evalvacijskih 
točk je prikazan v prilogi! 
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