
Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 
(druga faza ocenjevanja) 
 
Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 29. 3. 2017 na podlagi 
sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) št. 6316-5/2016-2969 z dne 23. 3. 
2017 sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega 
razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (druga faza ocenjevanja). 
 
V priloženem seznamu so navedeni izbrani in neizbrani projekti, razvrščeni po posameznih 
znanstvenih vedah, tipih projektov in po številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj 
posamezne vede. Pričetek (so)financiranja izbranih projektov je 1. 5. 2017, razen za projekte, ki so 
prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci na podlagi sporazuma z 
avstrijsko agencijo FWF Der Wissenschaftsfonds (v nadaljevanju: FWF) oziroma madžarsko agencijo 
The National Research, Development and Innovation Office (v nadaljevanju: NKFIH). Za slednje je 
predvideni začetek sofinanciranja po pridobitvi soglasja FWF oziroma NKFIH k sofinanciranju 
skupnega projekta, predvidoma 1. 6. 2017.  
 
Na podlagi tega sklepa bodo prijaviteljem izdana individualna obvestila. Prijaviteljem predlogov 
raziskovalnih projektov, ki so prijavljeni v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci 
na podlagi sporazuma s FWF oziroma NKFIH, bodo obvestila izdana po pridobitvi soglasja FWF 
oziroma NKFIH k sofinanciranju skupnega projekta. 
 
 
 
 
Obrazložitev: 
 
Na podlagi sklepa ZSA o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 št. 6316-5/2016-1192 z dne 7. 11. 2016 je 
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izdal sklep o izboru prijav 
projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 št. 6316-
5/2016-1204 z dne 8. 11. 2016.  
 
V skladu z navedenim sklepom je bilo v II. fazo ocenjevanja uvrščenih 428 prijav predlogov 
raziskovalnih projektov (projekti kategorije A). 
 
V II. fazo javnega razpisa izbrani prijavitelji so bili o izboru obveščeni z individualnim obvestilom z dne 
10. 11. 2016, s katerim so bili tudi pozvani, da oddajo prijavo za II. fazo javnega razpisa (dopolnitev 
predloga raziskovalnega projekta). Spletni portal za prijavo je bil odprt od 11. 11. 2016 do 8. 12. 2016. 
Od 428 upravičencev, ki so se uvrstili v II. fazo ocenjevanja, je bilo oddanih 413 pravočasnih in 
popolnih prijav.  
 
Prijave so bile poslane recenzentom v ocenjevanje. V skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 
6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016 (v nadaljevanju: metodologija) so vsako prijavo ocenjevali trije tuji 
recenzenti. Pri oceni B1 je bilo upoštevano določilo metodologije, da ocena B1 ne sme biti manjša od 
minimalne, če je izpolnjen pogoj, povezan z A' ali A". Recenzenti so ocenjevali naslednje kriterije: 

 Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma raziskovalne skupine 

 Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca 
oziroma skupine raziskovalcev 

 Raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave 

 Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov prijave 

 Izvedljivost predloga 
 
Vsak prijavitelj projekta je po zaključku ocenjevanja prejel vse ocene predloga projekta (število točk po 
posameznih elementih ocenjevanja) in mnenje recenzentov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je prijavitelje pozvala, da v določenem roku 
vodje projektov pošljejo svoj komentar - odziv  na ocene in mnenja recenzentov. 
 



V dneh od 13. 3. do 16. 3. 2017 je na panelu občasno strokovno telo skupaj s tujimi panelisti v 
prisotnosti opazovalcev (predstavnikov znanstvenih svetov ved) obravnavalo vse predloge projektov, 
od tega po vedah: na področju naravoslovno-matematičnih ved 83, tehniških ved 109, medicinskih ved 
65, biotehniških ved 39, družboslovnih ved 59 in humanističnih ved 58. Ocenjevanje prijav je potekalo 
skladno z metodologijo, ki podrobno opredeljuje kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in 
način ocenjevanja prijav in javnim razpisom. Za delo panela je bila zagotovljena vsa potrebna 
dokumentacija: ocene predlogov projektov z mnenji recenzentov, odziv – komentar vodij predlaganih 
projektov na ocene in mnenja recenzentov, prijave projektov, javni razpis z vključeno metodologijo in 
pripadajočimi pravilniki ter ocene zaključnih poročil projektov, ki so jih vodje predlaganih projektov 
zaključili v zadnjih treh letih.   
 
Panel je obravnaval utemeljitve ocen (komentarje) recenzentov in mnenja (odziv) prijaviteljev na pisne 
ocene oziroma komentarje recenzentov. Panel je posebej obravnaval predloge projektov, pri katerih 
se je ocena recenzentov razlikovala za 10 in več odstotkov od povprečja ocen recenzentov. Na 
podlagi dokumentacije se je panel odločal, ali povprečje ocen realno odraža vrednost predloga 
projekta, ali je skladno z metodologijo eno oceno izločil in upošteval povprečje preostalih dveh ocen. 
Panel je na podlagi končnih ocen razvrstil predloge projektov po padajočem vrstnem redu ocen, ob 
upoštevanju razpoložljivih kapacitet po znanstvenih vedah in področjih, opredeljenih v metodologiji, in 
na podlagi razmerja med tipi projektov znotraj ved pripravil predlog prednostnega seznama prijav, 
vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev, ki ga je občasno strokovno telo 
posredovalo v sprejem ZSA. 
 
ZSA je na 5. redni seji dne 23. 3. 2017 obravnaval predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih 
projektov, posredovanega s strani občasnega strokovnega telesa, in sprejel Sklep o predlogu izbora 
prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov za leto 2017 (druga faza ocenjevanja), št. 6316-5/2016-2969. Na podlagi 
sklepa ZSA je direktor agencije v skladu s 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti izdal Sklep o izboru prijav za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 
2017 (druga faza ocenjevanja), št. 6316-5/2016-3364 z dne 29. 3. 2017. 
 
 


