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1. Postopek javnega razpisa 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je 

na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (UL RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) dne 10. 

3. 2017 v Uradnem listu RS (št. 12/2017) in na spletnih straneh agencije objavila Javni razpis za 

sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 (v nadaljevanju: javni 

razpis).  

 

Na javni razpis so se lahko prijavili: 

1) za sofinanciranje članstva v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena 

združenja, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 

raziskovalne dejavnosti - B1;  

2) za sofinanciranje udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov v 

mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena združenja, vpisana v zbirko 

podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter 

raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma 

register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, 

ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije - B2.  

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 

2017, in sicer za:  

-   članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1,  

- udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne 

sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih 

vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj – B2.  

 

Na javni razpis je pravočasno prispelo 130 prijav. Prijavitelji, ki so oddali formalno nepopolne 

prijave, so bili pozvani za dopolnitev prijav. Po ustreznih dopolnitvah se je v nadaljnji postopek 

administrativnega preverjanja uvrstilo vseh 130 prijav. Pri administrativnem preverjanju 

izpolnjevanja pogojev je bilo ugotovljeno, da pri dvanajstih prijavah niso bili izpolnjeni vsi razpisni 

pogoji. Pod B1 deset prijav, pod B2 pa dve prijavi niso zadostile pogoju iz 3. točke razpisa, ki 

določa upravičenost prijavitelja. Glede na navedeno, so bile predmetne prijave na podlagi 21. 

člena pravilnika zavrnjene. 1 prijavitelj je z dopisom podal izjavo, da odstopa od prijave, zato je 

agencija v zvezi s to prijavo izdala sklep o ustavitvi postopka. V nadaljnji postopek ocenjevanja se 

je uvrstilo 117 prijav, in sicer 35 prijav pod B1 ter 82 prijav pod B2. 
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2. Ocenjevanje prijav   

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje delovanja v 

mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki je bila 

imenovana s sklepom direktorja, je ob upoštevanju razpoložljivih sredstev predlagala v 

sofinanciranje vseh 117 prijav, ki ustrezajo vsem pogojem razpisa, in sicer 35 prijav pod B1 ter 82 

prijav pod B2.  

 

Pri določitvi višine sofinanciranja prijav pod B1 je strokovna komisija upoštevala prvi odstavek 148. 

člena pravilnika in 8. točko razpisa, ki določata, da agencija sofinancira mednarodne članarine 

slovenskih znanstvenih združenj na zasedanjih mednarodnih znanstvenih združenj v višini od 200 

do 800 evrov letno, ter predlagala odobritev sofinanciranja v višini zaprošenih sredstev oziroma 

največ do višine 800 evrov letno. Strokovna komisija je predlagala sofinanciranje prijav pod B1 v 

skupni višini do 22.608,52 EUR. 

 

Strokovna komisija je pri predlogu določitve sofinanciranja udeležb slovenskih predstavnikov na 

zasedanjih mednarodnih znanstvenih združenj upoštevala način sofinanciranja, kot izhaja iz 8. 

točke razpisa, in sicer, da za posamezno prijavo agencija sofinancira stroške poti za udeležbe 

slovenskih predstavnikov na zasedanjih mednarodnih znanstvenih združenj, a največ za dve 

zasedanji, ter eno dnevnico na posamezno zasedanje, in sicer v višini, ki jo določa veljavna 

uredba, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino. V primerih, kjer zaprošena 

sredstva odstopajo od predložene predračunske specifikacije, je strokovna komisija odločila, da se 

upoštevajo sredstva po predloženi predračunski specifikaciji. Strokovna komisija je predlagala 

sofinanciranje predmeta razpisa pod B2 v skupni višini do 65.771,51 EUR.  

   

 

3. Postopek izbora prijav  

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) je na seji dne 10. 7. 2017 obravnaval predlog 

strokovne komisije o izboru prijav za sofinanciranje in ga v celoti potrdil s sklepom o predlogu 

sklepa o izboru prijav. ZSA je posredoval predlog sklepa o izboru prijav direktorju agencije, da 

sprejme obrazložen sklep o izboru prijav. Direktor agencije je s predlogom ZSA soglašal ter ob 

upoštevanju z javnim razpisom določenih upravičenih stroškov (so)financiranja ter v skladu s 25. 

členom Pravilnika o postopkih sprejel Sklep o izboru prijav, in sicer, da se odobri sofinanciranje 

117 prijav v skupni višini do 88.380,03 EUR.   

 

 

4. Ugovori  
Prijavitelji so imeli pravico v 15-ih dneh od prejema obvestil vložiti ugovore. Vložena sta bila dva 

ugovora, ki ju je podal isti prijavitelj na sklep direktorja o zavrnitvi dveh prijav na podlagi 21. člena 

Pravilnika o postopkih, in sicer se je prvi ugovor nanašal na predmet javnega razpisa pod B1, ter  
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drugi na predmet javnega razpisa pod B2. Na podlagi ugotovitve, da se oba ugovora nanašata na 

isto ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago, ter da je isti organ stvarno pristojen za oba 

ugovora, sta bila oba postopka v zvezi z ugovorom prijavitelja združena v en postopek. Agencija je 

sledila dikciji javnega razpisa v točki 3 ter ugotovila, da prijavi ugovornika ne ustrezata razpisnim 

pogojem. V prvem primeru zato, ker prijavitelj na dan zaključka javnega razpisa ni bil vpisan v 

zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (MIZŠ), 

ter v drugem primeru zato, ker prijavitelj na dan zaključka javnega razpisa ni bil vpisan v zbirko 

podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu, oziroma v evidenco RO, niti ni bil vpisan v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija, kar je z vpogledom v navedene zbirke potrdila tudi 

komisija za ugovore. Komisija za ugovore je glede na navedeno ugotovila, da sta prijaviteljeva 

ugovora neutemeljena ter da v izvedenem postopku ni bilo kršitve postopka izbora, niti ni bila 

narejena očitna napaka. Na podlagi teh ugotovitev je komisija za ugovore predlagala, da se 

ugovora zavrneta. Upravni odbor je v celoti sledil obrazložitvi in predlogu komisije za ugovore in 

ugotovil, da sta ugovora neutemeljena, zato je na podlagi 29. člena Pravilnika o postopkih zavrnil 

oba ugovora. 

 

 

5. Statistični podatki 

 

 

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih prijav po vrsti prijave javnega razpisa, vključno s 

pripadajočimi sredstvi 

Namen 
javnega 
razpisa 

Število 
vseh prijav 

Število 
odobrenih 

prijav 

Število 
zavrnjenih 

prijav 

Število 
umaknjenih 

prijav 

Razpoložlji
va sredstva 

(EUR) 

Znesek 
sofinanciranja 

(EUR) 

       

B1 45 35 10   22.608,52 

B2 85 82 2 1  65.771,51 

Skupaj  130 117 12 1 90.000,00 88.380,03 

 

 

 

Tabela 2: Odobrene prijave glede na status prijavitelja (B2) 

Status Število odobrenih prijav 

Univerza 31 

Javni raziskovalni 
zavod 

20 

Društvo 20 

Ostalo 11 

 82 
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Tabela 3: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu (B2) 

Število (in %) 
prijav po spolu M Ž Skupaj 

Odobrene prijave 52 (63%) 30 (37%) 82 (100%) 

Zavrnjene prijave 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

Umik prijave 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Skupaj 54 (100%) 31 (0%) 85 (100%) 
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