
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja 
domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 

2022 
 
 

1. Postopek javnega razpisa 
 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je na podlagi 
179. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o 
postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19-
ZRRD-D) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 
2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 
22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-
2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 
2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z 
dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 
5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-
2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 
2020 in št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, poglavje K – Domače periodične poljudnoznanstvene 
publikacije (v nadaljevanju: metodologija) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do 
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 
2015, dne 9. 10. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 
poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 (Uradni list RS,  št. 139/20; v nadaljevanju: javni 
razpis). 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno 
vsebino. Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: 
publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih 
publikacij, ki so: 

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

• pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); 

• pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; 

• dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji. 
 
Na javni razpis so se lahko prijavile organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri 
agenciji, založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij) ter društva, 

 



 
 
 

 

vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav 
tako so se lahko prijavile pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. 
 
Na javni razpis je prispelo 25 prijav v papirni obliki in 23 prijav v elektronski obliki.  Strokovna komisija 
za odpiranje prijav je ugotovila, da 2 prijavi nista bili oddani v elektronski obliki, 2 prijavi nista bili 
oddani na predpisanem prijavnem obrazcu in ena prijava ni bila pravilno označena, zato so prijave 
formalno nepopolne. Agencija je prijavitelje z dopisom obvestila o formalno nepopolnih prijavah 
glede na določila javnega razpisa in prijave vrnila prijaviteljem v skladu z 18. členom Pravilnika o 
postopkih. Strokovna komisija za odpiranje prijav je ugotovila, da je 20 prijav formalno popolnih, saj 
so izpolnjevale vsa določila iz 9. in 10. točke javnega razpisa. 
 
 
 

2. Ocenjevanje prijav 
 

Agencija je v skladu s 5. točko javnega razpisa pri vsaki formalno popolni prijavi preverila 
upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev in pri vseh 20 prijavah ugotovila 
upravičenost prijavitelja za prijavo na javni razpis in izpolnjevanje razpisnih pogojev.  
 
Strokovno telo za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovno telo) je v skladu s 5. točko javnega 
razpisa najprej preverilo, ali prijave za vse publikacije izpolnjujejo enega od pogojev za sodelovanje 
na javnem razpisu, in sicer da so prijavljene publikacije poljudnoznanstvene publikacije. Strokovno 
telo je ugotovilo, da so vse publikacije poljudnoznanstvene. Strokovno telo je v evalvacijskem 
postopku tako ocenilo 20 prijav. Strokovno telo je prijave ocenilo na podlagi kriterija »Potencialni 
vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenjevanje po 
kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« je 
uporabilo naslednje kazalnike: 

• povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim); 

• pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje 
splošne znanstvene in tehniške kulture; 

• pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; 

• zastopanost (delež) slovenskih avtorjev; 

• dostopnost na internetu (pri oceni se je upošteval prost dostop publikacij oziroma člankov). 
 
Strokovno telo je izračunalo aritmetično povprečje števila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh 
točk/število ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se je izračunalo s seštevkom aritmetičnega 
povprečja števila točk za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je bilo možno dobiti največ 100 točk. Na 
podlagi doseženih točk so se prijave uvrstile v eno od treh kategorij, in sicer se v: 

• I. kategorijo so se uvrstile prijave, ocenjene med 91 in 100 točkami;  

• II. kategorijo so se uvrstile prijave, ocenjene med 60 in 90 točkami;  

• III. kategorijo so se uvrstile prijave, ocenjene z manj kot 60 točkami. 
V skladu s točko 6.2. javnega razpisa se prijavam uvrščenim v I. in II. kategorijo odobri sofinanciranje, 
prijavam uvrščenim v III. kategorijo se ne odobri sofinanciranje.  
 
Za izračun višine sofinanciranja so se upoštevali naslednji faktorji:  

• število avtorskih pol na zvezek (faktor A); 

• naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno elektronske izdaje se 
upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (faktor B); 

• število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);  

• priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 0,103 EUR (faktor D); 

• faktor sofinanciranja (I. kategorija: 1 in II. kategorija: 0,75) (faktor O). 



 
 
 

 

 
Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in 
sicer: ZLS = A · B  · C · D · O . 
 
ZLS iz javnega razpisa ne more biti večji od 11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more presegati 
višine zaprošenih sredstev.  
 
Strokovno telo je po navedenem točkovanju prijav ugotovilo, da je 1 prijava, ki je razvidna iz Priloge 
II, dosegla manj kot 60 točk in se je uvrstila v III. kategorijo, zato jo v skladu s točko 6.2. javnega 
razpisa ni predlagalo v sofinanciranje. Nadalje je strokovno telo ugotovilo, da je 19 prijav doseglo več 
kot 60 točk. Ker javni razpis v točki 3. določa, da bo sofinanciranih do 18 publikacij, je strokovno telo 
predlagalo, da se zavrne prijavo, ki je izmed vseh 19 prijav dosegla najmanjše število točk ter da se 18 
prijav, ki so razvidne iz Priloge I, uvrsti v sofinanciranje.   
 
Skupna vsota izračunanih sredstev letnega sofinanciranja za 18 prijav znaša 125.333,38 EUR. Javni 
razpis v točki 6.4. določa, da v primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže 
razpoložljiva finančna sredstva (letna razpoložljiva sredstva: 90.000,00 EUR), se izračunani zneski 
sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev. Ker so izračunani 
letni zneski sofinanciranja presegli razpoložljiva letna sredstva, so se izračunani zneski sorazmerno 
uskladili s faktorjem 0,718084839.  
 
Strokovno telo je na podlagi navedenega pripravilo predlog finančno ovrednotenega prednostnega 
seznama prijav in v sofinanciranje predlagalo 18 prijav (v I. kategorijo se uvrsti 1 prijava in v II. 
kategorijo se uvrsti 17 prijav) v višini sofinanciranja do 89.999,92 EUR letno oziroma v višini do 
179.999,84 EUR za obdobje 2021-2022. 
 
 
 

3. Postopek izbora prijav  
 

Predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, je 
obravnaval in potrdil Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na 9. redni seji, dne 14. 12. 2020. 
Na podlagi predloga sklepa o izboru prijav ZSA je direktor Agencije v skladu s 184. členom Pravilnika 
o postopkih sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 
poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022, da se v sofinanciranje uvrsti 18 prijav v višini 
sofinanciranja do 89.999,92 EUR letno oziroma v višini do 179.999,84 EUR za obdobje 2021-2022 in 
da se 2 prijavi zavrneta. 
 
Prijavitelji so imeli v 15 dneh od prejema obvestil pravico vložiti ugovor. Ugovorov ni bilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

4. Statistični podatki  
 

 
 

Tabela 1: Znanstvene publikacije 2021-2022 
Prijavne vloge Število prijav 

Prispele vloge: 
- v papirni obliki 
- v elektronski obliki 

25 
25 
23 

Formalno nepopolne prijave  5 

Formalno popolne prijave 20 

Zavrnjene prijave 2 

Odobrene prijave: 
I. kategorija 
II. kategorija 

 
1 

17                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Pripadajoča sredstva glede na število prijav 

Število 
vseh 
prijav 

Število 
odobrenih 
prijav 

Število 
formalno 
nepopolnih 
prijav 

 Število 
zavrnjenih 
prijav 

Razpoložljiva 
sredstva 
(EUR) 

Znesek 
sofinanciranja 
(EUR) 

25 18 5  2 180.000,00 179.999,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
Tabela 3: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih po spolu (urednika) 

Število (in %) prijav 
po spolu 

M Ž Skupaj 

Odobrene prijave 12 (66,7 %) 6 (33,3 %) 18 (100 %) 

Zavrnjene prijave 2 (100 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Skupaj 14 (70 %) 6 (30 %) 20 (100 %) 
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