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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, 

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

dne 6.9.2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 

v letu 2013 in 2014 (Uradni list RS,  št. 73/13 in 78/13; v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Na javni razpis je prispelo 135 prijav. Strokovna komisija je ugotovila, da so bili vsi prijavitelji upravičeni 

za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu in so izpolnjujevali vse razpisne pogoje iz 5. točke 

javnega razpisa. 6 prijav je bilo umaknjenih iz javnega razpisa. 

 

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v 

nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z 

znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. 

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v 

tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških 

in naravoslovno-matematičnih ved. 

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: 

 aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja; 

 pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; 

 pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem 

prostoru; 

 pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 

 

Na javni razpis so se lahko prijavile organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri 

Agenciji, založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na 

področju raziskovalne dejavnosti 

(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva

/ ). Prav tako so se lahko prijavile pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po 

svetu.  

 

V postopku uvrstitve domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v kategorije 

publikacij in izračuna subvencije, je strokovna komisija obravnavala 129 prijav. 

 

Strokovna komisija je uvrstila publikacije v kategorije publikacij (1-6): 
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Kategorije 
Uvrstitev publikacije v bibliografske 

baze podatkov  

1 
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje 

humanistika) v 1. četrtini publikacij 

2 
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje 

humanistika) v 2. četrtini publikacij 

3 
v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje 

humanistika) v 3. četrtini publikacij 

4 

v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje 

humanistika) v 4. četrtini publikacij oziroma 

Scopus (ostale vede) ali v AHCI 

5 

so zajete v mednarodnih bibliografskih 

bazah podatkov, ki se upoštevajo pri 

kategorizaciji znanstvenih publikacij 

6 

znanstvene publikacije, ki niso vključene v 

mednarodne bibliografske baze podatkov, 

se  upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij 

 

Za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014, se je 

odobrilo sofinanciranje 128 prijav v skupni višini do 1.988.306,54 EUR.  

 

V sofinanciranje se ni uvrstila 1 prijava, ker se ni uvrstila v nobeno od kategorij. 

 

2. Statistični podatki 

 

Tabela 1: Število prijav glede na uvrščenost v kategorije publikacij, vključno s pripadajočimi sredstvi 

 

Kategorije 

Število 

uvrščenih 

prijav 

Skupni znesek 

sofinanciranja 

za obdobje 

2013-2014 

(EUR) 

1 0 0,00 

2 7 277.067,10 

3 5 125.323,08 

4 34 679.699,18 

5 73 864.100,92 

6 11 42.116,26 

Skupaj  128 1.988.306,54 
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Tabela 2: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu 

Število (in %) prijav 
po spolu Moški Ženske Skupaj 
Odobrene prijave 92 (72%) 36 (28%) 128 (100%)

Zavrnjene prijave 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Skupaj 93 (72%) 36 (28%) 129 (100%)
 

 

Tabela 3: 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 7 16 1 12  
Moški 14 36 5 38  
Skupaj 21 52 6 50 129 
 

 

Tabela 4: 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 7 16 1 12  
Moški 14 36 5 37  
Skupaj 21 52 6 49 128 
 

Tabela 5: 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 0 0 0 0  
Moški 0 0 0 1  
Skupaj 0 0 0 1 1 

 

 

                                                                                                                        Direktor Javne agencije  

za raziskovalno dejavnost RS 

                                                                                                                           dr. Franci Demšar 

 

Poročilo pripravila:  

Aleksandra Panič 

 

 


