
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 

in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 
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1. Postopek javnega razpisa 

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

- Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.),  

- Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06–uradno prečiščeno besedilo in 

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

dne 20.12.2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 

Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 (Uradni list RS,  št. 107/13; v 

nadaljevanju: javni razpis). 
 

Na javni razpis je prispelo 87 prijav. Vse prijave so izpolnjevale razpisne pogoje,  tako da je bilo vseh 

87 prijav vključenih v nadaljni evalvacijski postopek. 

 

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških 

raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v 

letih 2014-2015 na vseh znanstvenih področjih. Prednost so imeli slovenski nosilci, ki niso imeli 

sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2013-2014.  

 

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

 so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji 

oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), 

  izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 

predpisi agencije ter  

 izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani 

agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega 

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

programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 

osnovni vir financiranja raziskav.   

 

2. Ocenjevanje – Strokovna komisija za ocenjevanje prijav  

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, imenovana s sklepom št. 5100-14/2013-4 (v nadaljevanju: 

komisija), je pregledala 87 prispelih prijav, ki so se uvrstile v evalvacijski postopek. Komisija je pri 

predmetnih prijavah preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in ugotovila, da vsi prijavitelji izpolnjujejo 

razpisne pogoje.  

 

Komisija je prijave ocenila z oceno A in oceno B. Skupna ocena posamezne prijave je bila sestavljena iz 

dveh ocen, in sicer iz ocene A (ocena domačega raziskovalca - slovenskega vodje bilateralnega 

projekta) in ocene B (ocena tujega raziskovalca - ameriškega vodje bilateralnega projekta). Pri oceni A 

je bilo maksimalno število točk 5, prav tako pri oceni B. Skupaj je bilo maksimalno število točk 10. 
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Komisija je oceno A določila v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-

popr.). Komisija je pri določitvi ocene B upoštevala Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, poglavje 

E – Uveljavljeni raziskovalci iz tujine, št. 6319-2/2013-5 z dne 20.1.2014, pri tem pa smiselno ni 

uporabila četrtega elementa ocenjevanja "Relevantnost in potencialni vpliv prijave". Tuji raziskovalci so 

bili ocenjeni po naslednjih kazalcih: odličnost publikacij, odličnost pri citacijah in statusna odličnost. Kot 

prestižne nagrade se ni upoštevalo uspešnih prijav na razpise javnih ali zasebnih skladov za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov ali štipendij, ki jih v ZDA velikokrat imenujejo "award". Kot ugledne 

akademije znanosti in umetnosti je komisija upoštevala tiste, pri katerih za članstvo ni odločilno plačilo 

članarine, temveč izbor s strani sočlanov na osnovi dosežkov. Komisija je prijave točkovno ovrednotila in 

na podlagi doseženih točk pripravila predlog za sofinanciranje. 

 

3. Izbor prijav 

Komisija je v sofinanciranje predlagala 50 prijav (po vrstnem redu glede na oceno). Predlagala je, da se 

zavrne 37 prijav. Glede na razpoložljiva sredstva javnega razpisa (200.000,00 EUR), je komisija 

predlagala, da se v obdobju 2014-2015 vsak posamezni projekt sofinancira v znesku do 4.000,00 EUR. 

 

ZSA je obravnaval predlog komisije in ga na 4. redni seji, dne 3.3.2014 v celoti potrdil s sklepom o 

predlogu izbora prijav. Na podlagi predloga ZSA je direktor v skladu s 25. členom Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11, 

72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) sprejel sklep o izboru prijav, in sicer sklep o  sofinanciranju 50 prijav 

v skupni višini do 200.000,00 EUR. 37 prijav ni bilo vključenih v sofinanciranje. 

 

4. Ugovori  
Prijavitelji so imeli pravico v 15 dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora prijav, vložiti ugovor na 

Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. V 

svojem ugovoru so morali natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlagajo ugovor. Predmet ugovora 

niso smeli biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet ugovora je bila 

lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka izbora.  

 
Ugovora sta vložila 2 prijavitelja. Razlog ugovorov je očitna napaka pri ocenjevanju. Komisija za ugovore 
je pripravila predlog odločitve o ugovorih, ki ga je direktor posredoval Upravnemu odboru agencije v 
sprejem. Komisija za ugovore je predlagala, da se oba ugovora zavrne kot neutemeljena. Upravni odbor 
agencije je na 4. seji dne 16.4.2014 odločil o ugovorih in sprejel sklep, da se oba ugovora zavrne. 
 
5. Končni rezultati 
Za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi 

državami Amerike v letih 2014-2015 se odobri 50 skupnih projektov, v skupni višini do 200.000,00 

EUR. V sofinanciranje se ne uvrsti 37 prijav. 
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6. Statistični podatki 

Tabela 1: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu 

 

Število (in %) prijav po 
spolu Moški Ženske Skupaj 

Odobrene prijave 35 (70%) 15 (30%) 50 (100%) 

Zavrnjene prijave 19 (51%) 18 (49%) 37 (100%) 

Skupaj 54 (62%) 33 (38%) 87 (100%) 
 

Tabela 2: Število prijav glede na spol in sektor RO (vse prijave) 

Sektor RO  

Vse prijave  
Javni sektor

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol          
Ženske 10 23 0 0  
Moški 15 38 1 0  

Skupaj 25 61 1 0 87 
 

Tabela 3: Število prijav glede na spol in sektor RO (odobrene prijave) 

Sektor RO  

Odobrene prijave  
Javni sektor

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol          
Ženske 5 10 0 0  
Moški 11 23 1 0  

Skupaj 16 33 1 0 50 
 

Tabela 4: Število prijav glede na spol in sektor RO (zavrnjene prijave) 

Sektor RO  

Zavrnjene prijave  
Javni sektor

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol          
Ženske 5 13 0 0  
Moški 4 15 0 0  

Skupaj 9 28 0 0 37 
 

                                                                                                                        Direktor Javne agencije  

za raziskovalno dejavnost RS 

                                                                                                                        dr. Franci Demšar 
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