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1. Postopek javnega razpisa 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) je na 

podlagi 173. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter v zvezi z 12 

in 20. členom 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 30. 9. 2016 objavila Javni 

razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018 

(Uradni list RS,  št. 62/2016; v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z 

znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki 

razvoj. Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: 

publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, 

biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Agencija podpira izdajanje publikacij s 

ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: 

• aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali 

podpodročja; 

• pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; 

• pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in 

mednarodnem prostoru; 

• pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim 

standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije. 

 

Na javni razpis so se lahko prijavijle organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih 

organizacij pri Agenciji, založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, 

revij; k prijavi je treba priložiti izjavo prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z zalaganjem 

knjig, revij) 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/d

rustva/ ). Prav tako so se lahko prijavile pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 

Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). 

 

Na javni razpis je prispelo 149 prijav v papirni obliki in 147 prijav v elektronski obliki. Ugotovljeno je 

bilo, da glede na določila 8. točke javnega razpisa, ki določa rok, način predložitve prijav in 

opremljenost prijav, 1 prijava ni bila oddana v elektronski obliki, 1 prijava pa, ki ni bila oddana v 

elektronski obliki,  je bila v papirni obliki oddana nepravočasno. Agencija je dva prijavitelja z 

dopisoma obvestila o nepravočasnosti prijave glede na določila javnega razpisa in prijavi vrnila 

prijaviteljema v skladu z 18. členom pravilnika o postopkih. Strokovna komisija je v okviru svoje 

pristojnosti preverila upravičenost subjektov, ki se lahko prijavijo na javni razpis iz točke 4 javnega 
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razpisa in izpolnjevanje razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. 

točki javnega razpisa ter ugotovila, da 1 prijavitelj ni upravičen subjekt za sodelovanje na javnem 

razpisu, 2 prijavitelja ne izpolnjujeta razpisnega pogoja, da mora biti publikacija vpisana v razvid 

medijev in 3 prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnega pogoja, da mora biti publikacija zajeta v 

mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih 

publikacij oziroma v seznamu publikacij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze 

podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Glede na ugotovljeno je 

predlagala, da direktor na podlagi 21. člena pravilnika o postopkih te prijave s sklepom zavrne. 

Strokovna komisija je v postopek ocenjevanja vključila 141 prijav. 

 

2. Ocenjevanje   

Strokovna komisija je prijave ocenjevala po kriteriju »Kakovost prijave podporne dejavnosti«, za 

katerega je uporabila naslednje kazalnike:  

- Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah 

podatkov SCOPUS ali WoS (kategorije 1-4 iz Tabele A);  

- Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih 

bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 5 iz Tabele 

A);  

- Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, 

ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij (kategorija 6 iz Tabele A).  

 

Glede na navedene kazalnike, je strokovna komisija uvrstila publikacije v šest kategorij publikacij 

(od 1 do 6), kot izhaja iz Tabele A. Največje možno število točk za kriterij »Kakovost prijave 

podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se je dodelilo glede na uvrstitev v eno od kategorij 

(1-6).  

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov  Število točk 
 

 

OK (odstotek  

kategorije) 

1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 1. četrtini publikacij 100  100% 

2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 2. četrtini publikacij 95  95% 

3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 3. četrtini publikacij 90  90% 

4 
v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 4. četrtini publikacij ali v 

AHCI 
85  85% 

5 
so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, 

ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 
80  80% 

6 

znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne 

bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri 

kategorizaciji znanstvenih publikacij  

60  60% 

 

Pri uvrstitvi publikacij v bazo Scopus se je upoštevala najugodnejša uvrstitev v četrtine, ki je 

razvidna iz COBISS-a ( http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html ) 

oziroma Journal Search na Scimagojr ( http://www.scimagojr.com/journalsearch.php ) za zadnje 

leto. 
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Po uvrstitvi publikacij po kategorijah, je strokovna komisija izračunala višino letnega sofinanciranja 

za posamezno publikacijo na podlagi normativov: 

1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; 

avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) 

(A)  

2. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, 

lektoriranje, stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo (D). 

 

Višina letnega sofinanciranja za posamezno publikacijo se je izračunala na naslednji način:  

Višina letnega sofinanciranja = A • D • OK • f 

 

A : št. avtorskih pol na leto  

D : maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, v pavšalni vrednosti 400 EUR 

OK : odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej 

Tabelo A) 

f : enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi 

sredstvi (f=0,625587824) 

 

Višina posameznega sofinanciranje za posamezno publikacijo ne more presegati 38.000,00 EUR. 

Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev. Ker so izračunana letna sredstva 

sofinanciranja (1.614.481,55 EUR) presegla razpoložljiva letna sredstva (1.010.000,00 EUR), so 

se izračunani letni zneski sofinanciranja sorazmerno uskladili z obsegom razpoložljivih finančnih 

sredstev. 

 

Strokovna komisija je na podlagi navedenega za Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) 

pripravila predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav in v sofinanciranje 

predlagala 141 prijav. 

 

3. Postopek izbora prijav  

Predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav je obravnaval in potrdil ZSA na 20. 

redni seji, dne 19. 12. 2016. Na podlagi predloga sklepa o izboru prijav ZSA je direktor v skladu s 

178. členom pravilnika o postopkih sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje izdajanja domačih 

znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018, da se odobri sofinanciranje 141 prijav v 

skupni višini do 2.019.998,54 EUR. 

 

Prijavitelji so imeli v 15 dneh od prejema obvestil pravico vložiti ugovor. Vloženih je bilo 24 

ugovorov. Upravni odbor ARRS je na seji dne 22. 2. 2017 vseh 24 ugovorov zavrnil kot 

neutemeljene. 
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4. Statistični podatki 

  

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih prijav  

Prijavne vloge Število vlog

ni prispela v elektronski obliki 1

prepozna pisna prijava, ni prispela v elektronski obliki 1

neupravičen subjekt 1

formalno popolne vloge 141

zavrnjene vloge 0

sprejete vloge:

   - 1. kategorija

   - 2. kategorija

   - 3. kategorija

   - 4. kategorija

   - 5. kategorija

   - 6. kategorija

141

8

16

27

9

68

13

prispele vloge:

    - v pisni obliki

    - v elektronski obliki

149

149

147

neizpolnjevanje razpisnih pogojev:

   - niso vpisane v razvide medijev

   - niso vpisane v bibliografske baze podatkov

5

2

3

 

 

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) 

149 141 8  0 2.020.000,00 2.019.998,54 

 

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

Število (in %) prijav 
po spolu Moški Ženske Skupaj 

Odobrene prijave 87 (62%) 54 (38%) 141 (100%) 

Zavrnjene prijave 0 0 0 

Skupaj 87 (62%) 54 (38%) 141 (100%) 

 

 

Javna agencija za raziskovalno  dejavnost 

Republike Slovenije 

                                                        Prof. dr. József Györkös,  

                  direktor 
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