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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),  

- 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 24.5.2013 objavila Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti 

v tujini v letu 2013 (Uradni list RS,  št. 44/13; v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Na javni razpis je prispelo 62 prijav. Od tega sta bili zaradi neizpolnjevanja formalnih razpisnih pogojev 2 

prijavi zavrženi, tako da je bilo v nadaljni evalvacijski postopek vključeno 60prijav.  

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v 

tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba. 

 

Na javni razpis so se lahko prijavije raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v 

evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter so 

izpolnjujevali pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s 

predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali 

aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav. Na 

javni razpis so se lahko prijavili tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze 

društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako so se lahko prijavile pravne osebe iz slovenskega 

zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj je za izvajanje aktivnosti pooblastil 

odgovornega nosilca. 

 

2. Ocenjevanje – Strokovna komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija) 

 

Strokovna komisija je prijave obravnavala ločeno po 4 ciljih javnega razpisa: 

1. spodbujanje promocije slovenske znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma 

slovenskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini;  

2. spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih v tujini, s katerimi se 

predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko 

enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci živeči po 

svetu;  

3. podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost 

slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi 

univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo 

številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini; 
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4. podpora združenjem, ki obveščajo o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju 

visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih 

razpisih EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji, s katerimi se oblikujejo projektni konzorciji 

za razvojno-tehnološke in podjetniške mreže. 

 

Strokovna komisija je pri ocenjevanju uporabila merila, objavljena v razpisu: 

1. Skladnost z razpisom: 0 do 30 točk;  

2. Odmevnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk;  

3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk; 

4. Reference prijavitelja - promocijske: 0 do 10 točk;  

5. Reference prijavitelja (nosilca) - znanstvene: 0 do 10 točk;  

6. Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: 0 do 10 točk.  

 

Strokovna komisija je prijave točkovno ovrednotila in na podlagi doseženih točk pripravila predlog za 

sofinanciranje, ki se nahaja v Tabeli 1. Pri tem je komisija uporabila naslednja pravila: 

 V sofinanciranje se predlaga samo prijave, ki so pri točkovanju dosegle več kot 60 točk. 

 Ne upošteva se udeležba slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci s postrom ali 

predavanjem. 

 Ne krije se stroškov kotizacije na kongresu, srečanju ali simpoziju. 

 Pri merilu "Reference prijavitelja(nosilca) - znanstvene" je strokovna komisija določila rang točk: 

A>5 (10 točk), 3<A<5 (5 točk), A<3 (0 točk). 

 

3. Izbor prijav 

 

Strokovna komisija je predlagala, da se v sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske 

znanosti v tujini v letu 2013 uvrsti 38 prijav v skupni višini do 190.000,00 EUR. V sofinanciranje se ne 

uvrsti 22 prijav. 

 

Predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav je obravnaval ZSA in sprejel Sklep o 

predlogu izbora prijav za sofinanciranje prijav na podlagi javnega razpisa (v nadaljevanju: predlog ZSA), 

na 8. redni seji, dne 4.9.2013.  

 

Na podlagi predloga sklepa o izboru prijav s strani ZSA, je direktor ARRS sprejel obrazložen sklep o 

izboru prijav, in sicer sklep o sofinanciranju 38 prijav v skupni višini do 190.000,00 EUR. 22 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 
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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.  

 
Ugovorov ni bilo. 

 

5. Končni rezultati 
 
Za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2013, se odobri 

sofinanciranje 38 prijav v skupni višini do 190.000,00 EUR.  

 

V sofinanciranje se ne uvrsti 22 prijav. 

 

6. Statistični podatki 

 

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih prijav po ciljih javnega razpisa, vključno s pripadajočimi sredstvi 

Cilj 
javnega 
razpisa 

Število 
vseh prijav 

Število 
odobrenih 

prijav 

Število 
zavrnjenih 

prijav 

Razpoložljiva 
sredstva 

(EUR) 

Znesek 
sofinanciranja 

(EUR) 

Cilj 1 12 1 11 1.000,00 
Cilj 2 40 35 5 

70.000,00 
69.000,00 

Cilj 3 6 1 5     30.000,00 30.000,00 
Cilj 4 2 1 1 90.000,00 90.000,00 

Skupaj  60 38 22 190.000,00 190.000,00 

 

 

Tabela 2: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu 

Število (in %) prijav 
po spolu Moški Ženske Skupaj 
Odobrene prijave 27 (71%) 11 (29%) 38 (100%) 

Zavrnjene prijave 8 (36%) 14 (64%) 22 (100%) 

Skupaj 35 (58%) 25 (42%) 60 (100%) 
 

 

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

Sektor RO  Vse prijave - Javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti v zvezi 
s promocijo slovenske znanosti 
v tujini v letu 2012 

Javni 
sektor 

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol          
Ženske 8 15 2 0  
Moški 4 20 5 6  
Skupaj 12 35 7 6 60 
 

 

 

Tabela 4: Število prijav glede na spol in sektor RO (odobrene prijave) 
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Sektor RO  Odobrene prijave - Javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti v 
zvezi s promocijo slovenske 
znanosti v tujini v letu 2012 

Javni 
sektor 

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol      
Ženske 4 5 2 0  
Moški 3 14 5 5  
Skupaj 7 19 7 5 38 

 

 

Tabela 5: Število prijav glede na spol in sektor RO (zavrnjene prijave) 

Sektor RO  Zavrnjene prijave - Javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti v 
zvezi s promocijo slovenske 
znanosti v tujini v letu 2012 

Javni 
sektor 

Visokošolski 
sektor 

Poslovni 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor  
Spol      
Ženske 4 10 0 0  
Moški 1 6 0 1  
Skupaj 5 16 0 1 22 
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