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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA  
MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV V LETU 2013 
 
 
 
Postopek javnega razpisa 
 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 12. in 20. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-
1,112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 25. člena 
Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) objavila Javni razpis  za sofinanciranje nakupa 
mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013 (Uradni list RS, št. 51/2013).  
 
Na Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov 
v letu 2013 je v roku prispelo 63 prijav. Komisija za odpiranje prijav (v nadaljevanju: komisija) 
je v skladu z 20. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, v nadaljevanju pravilnik) 8 prijaviteljev 
pozvala na dopolnitev prijave. Prijavitelji so prijave v roku dopolnili. Komisija je vse prijave 
posredovala v ocenitev Strokovnemu telesu za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupa 
tuje znanstvene literature in baz podatkov (v nadaljevanju: strokovno telo).  
 
 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
 
Strokovno telo za ocenjevanje prijav za sfinanciranje nakupa mednarodne znanstvene 
literature in baz podatkov je pripravilo predlog prednostnega seznama prijaviteljev za 
sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2013. Člani strokovnega 
telesa so ocenili prijave za znanstveno vedo, ki jo zastopajo. Pri ocenjevanju prijav so člani 
strokovnega telesa uporabili merila, določena v Pravilniku o postopku (so)financiranja in 
spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti in v Metodologiji za ocenjevanje prijav za 
sofinanciranje. Ocenili so naslednje kriterije: relevantnost podporne dejavnosti, kakovost 
prijave podporne dejavnosti, relevantnost in potencialni vpliv ter izvedljivost predloga prijave. 
Točkovanje se je izvedlo za vsako znanstveno vedo posebej.  
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Ocenjevanje predlogov prijav 
 
 
V postopku ocenjevanja prijav za sofinanciranje serijskih publikacij, baz podatkov in 
konzorcijev je strokovno telo upoštevalo kriterije in merila v skladu z 158. členom pravilnika 
in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise objavljene v letu 2012, št. 6319-1/2011-7, z dne 
04.06.2012 (v nadaljevanju: metodologija). Strokovno telo je za sofinanciranje prijav za 
serijske publikacije glede na omejena sredstva odločilo, da se prijavitelje glede na doseženo 
število točk razdeli v tretjo in četrto skupino. Prijaviteljem iz tretje skupine se dodeli 20,5 % 
manj sredstev kot v letu 2012, in sicer na področjih naravoslovja, tehnike, medicine, 
biotehnike in družboslovja, na področju humanistike se dodeli 5% manj. Strokovno telo je 
določilo prag za uvrstitev v tretjo skupino po znanstvenih vedah. Prag za uvrstitev v tretjo 
skupino je na področjih naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja nad 31 točk 
in humanistike 24 točk. Strokovno telo je na listo uvrstilo enega prijavitelja z manjšim 
številom točk z obrazložitvijo, da gre za sicer skromno število publikacij, ki pa so bistvenega 
pomena za znanstveno področje prijavitelja. 
Posebej so bili obravnavani in predlagani konzorciji in baze podatkov. Izbrani so bili vsi 
konzorciji, ki  enakomerno pokrivajo vse znanstvene vede in so bili financirani že v lanskem 
letu. Vsi konzorciji glede na omejena sredstva prejmejo isti obseg sredstev kot v lanskem 
letu. V sofinanciranje se zaradi omejenih sredstev uvrstijo štiri baze podatkov, in sicer dve v 
zmanjšanem obsegu za 10 % kot v letu 2012 in dve v  obsegu predlaganih sredstev v letu 
2013.  
 
Na podlagi izvedenega točkovanja ter obsega razpoložljivih sredstev je strokovno telo 
pripravilo predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature,  baz podatkov in konzorcijev.  
 
 
Obravnava predloga na Znanstvenem svetu agencije in sklep direktorja agencije 
 
Predlog prednostne liste za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz  
podatkov v letu 2013 , ki ga je pripravilo strokovno telo za sofinanciranje tuje literature in baz 
podatkov, je bil v obravnavo posredovan Znanstvenemu svetu agencije. Znanstveni svet je 
na svoji seji dne 17.9.2013 sprejel Sklep o predlogu izbora prijav za sofinanciranje 
mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013 in višino sofinanciranja 
nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. 
 
ZSA je posredoval predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje mednarodne znanstvene 
literature in baz podatkov v letu 2013 direktorju Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Direktor agencije je sprejel obrazložen Sklep o izboru prijav za 
sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013, št. 
6316-5/2013-88 z dne 17.9.2013.  
 
Prednostna lista je priloga k temu poročilu.  
 
Na tej podlagi je strokovna služba ARRS prijaviteljem dne 3.10.2013 posredovala obvestilo o  
sklepu za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature.  
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Pritožbeni rok  
 
Prijavitelji so imeli pravico, da  v skladu s Pravnim poukom  v roku 15 dni od prejema 
obvestila o rezultatih izbora prijav, vložijo ugovor, v katerem je treba natančno opredeliti 
razloge za ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje 
prijav, niti ocena prijave, dana v postopku ocenjevanja s strani strokovnega telesa. Predmet 
pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka izbora.  
 
V roku 15 dni na Sklep direktorja o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne   
znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013 ni prispela nobena pritožba.  
 
Pripravila: Marica Žvar 
Področna podsekretarka 
 

dr. Franci Demšar, 
direktor ARRS 

   Priloge:                                                                                                                                    
-  Priloga 1: Sofinanciranje serijskih publikacij v letu 2013 
-  Priloga 2: Sofinanciranje konzorcijev in baz podatkov v letu 2013 
-  Priloga 3: seznama zavrnjenih prijav v letu 2013 
 
 
Ljubljana, 21.11.2013 
Številka:  6316-5/2013-218 


