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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 6.9.2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 
in 2014 (Uradni list RS,  št. 73/13; v nadaljevanju: javni razpis). 
 
Na javni razpis je prispelo 20 prijav, ki so izpolnjevale formalne pogoje razpisa in so bile zato vključene v evalvacijski 
postopek.  
 
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) 
je bilo sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino v tiskani oziroma spletni obliki, s ciljem 
omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudnoznanstvenih publikacij, ki so: 

 pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne 
znanstvene in tehnične kulture; 

 pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno in srednješolsko); 

 pomembne za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije; 

 dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji. 
 
Na javni razpis so se lahko prijavije organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe in 
samozaložbe 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 . 
 
 

2. Kriteriji ocenjevanja – Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovno telo) 
 
Prijave, ki so prispele na javni razpis je ocenilo občasno strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo), ki 
ga je imenoval Znanstveni svet agencije.  
 
 
2.1. Posamezno publikacijo se je točkovalo na podlagi spodaj opredeljenih kriterijev: 
 

Kriterij Možno število točk 

A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25 

 velika  25 

 srednje velika  15 

 manjši  5 

B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje  in tehnologijo ter za 
razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture  

25 

 velik  25 

 srednje velik  15 

 manjši  10 

C. Pomen za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije 15 

 zelo velika (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)  15 

 srednja  10 
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 nizka  5 

D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20 

 velik (preko 80%) 20 

 srednje velik (med 50% in 80%) 10 

 manjši (manj kot 50%) 5 

E. Dostopnost na internetu 15 

 vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 15 

 nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 10 

 samo kazalo 5 

SKUPAJ 100 

 
 
2.2. Strokovno telo je pri točkovanju na osnovi aritmetičnega povprečja točkovnih ocen določil tri kategorije. Višina 
subvencije v % je bila določena z uvrstitvijo publikacije v eno izmed treh kategorij, kot izhaja iz tabele A. 
 
 Tabela A 

Kategorija Število točk 
Višina subvencije v 

% 

1 91-100 100 

2 60-90
glede na višino 
razpoložljivih 

sredstev 

3 0-59 0 

 
2.3. Na podlagi uvrstitve publikacij po kategorijah, je strokovno telo izračunalo višino sredstev za posamezno publikacijo na 
podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije za posamezno leto.  
 
Normativi za izračun subvencije 
Za izračun sredstev so se upoštevali naslednji elementi:  
število avtorskih pol na zvezek (A)  
naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno digitalne izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) 
(B)  
število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek, če so v obsegu vsaj 1,5 redne številke) (C)  
priznani stroški na eno avtorsko polo (D) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, stroški odpošiljanja). 
 
Strokovno telo je določilo po višini stroške (D) za avtorsko polo.  
 
2.4. Subvencija se je izračunala na naslednji način:  
 
SUBVENCIJA= A * B * C * D  
 
Letna subvencija s tega razpisa ni smela biti manjša od 400,00 EUR ali večja od 11.000,00 EUR. Višina subvencije ni smela 
presegati višine zaprošenih sredstev. 
 
2.5. Za prijavitelje, ki so imeli na Javni agenciji za knjigo RS sklenjene enoletne pogodbe o sofinanciranju publikacij za leto 
2012 v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012, 
UL RS št. 76/11 z dne 30.9.2011, so se pri sofinanciranju iste publikacije z istim obsegom upoštevala naslednja pravila: 
Če je izračun subvencije dosegel manj kot 90% lanskoletne subvencije, se je dodelilo 90% lanskoletne subvencije. Če je bil 
izračun subvencije višji od lanskoletne subvencije, se je dodelila subvencija v višini zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 
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110% lanskoletne subvencije. Če je bil izračun subvencije med 90% in 100% lanskoletne subvencije, se je dodelila izračunana 
subvencija, vendar največ v višini zaprošenih sredstev. 
 
2.6. Pri izdajanju publikacije je Agencija sofinancirala stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in 
računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija 
ni sofinancirala avtorskih honorarjev piscem člankov. 
  
 

3. Izbor prijav 
 
Strokovna komisija je predlagala, da se v sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 
2013 in 2014 je uvrstilo 17 prijav v skupni višini do 156.277,42 EUR. V sofinanciranje se ne uvrsti 3 prijave. 
 
Končni predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav je obravnaval ZSA in sprejel Sklep o spremembi sklepa 
o predlogu izbora prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-
znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014  (v nadaljevanju: predlog ZSA), na 14. redni seji, dne 16.12.2013.  
 
Na podlagi predloga sklepa o izboru prijav s strani ZSA, je direktor ARRS sprejel obrazložen Sklep o spremembi sklepa o 
izboru prijav za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2013 in 2014, dne 
17.12.2013. 
 

 
4. Ugovori  
 
Prijavitelji so lahko vložili ugovor v roku 15 dni od prejema obvestila, ki se je izdal na podlagi tega sklepa direktorja V svojem 
ugovoru morajo natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti  pogoji, kriteriji  in 
merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet ugovora je bil lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka 
izbora. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 
 
Ugovor je bil eden, ki se je nanašal na nestrinjanje z višino odobrenega zneska in je bil s sklepom Upravnega odbora z dne 
23.12.2013 zavrnjen. 
 

 
5. Končni rezultati 
 
Za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014 se je uvrstilo 17 prijav v 
skupni višini do 156.277,42 EUR, od tega 3 v 1. kategorijo in 14 v 2. kategorijo.  
V sofinanciranje se niso uvrstile 3 prijave, od tega je bila ena uvrščena 3. kategorijo, dve pa nista dosegli potrebnega praga za 
sofinanciranje (400 EUR). 
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