
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00
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Številka: 511-1/2013/9

Ljubljana, dne 2.8.2013

EVA /če gre za akt, ki se objavi v 
Uradnem listu RS/

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za podpis 27 novih memorandumov o soglasju za sodelovanje Republike 
Slovenije v projektih evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav - (COST) –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 5. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G) sprejme 
Vlada RS naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije se seznani s predlogom za podpis 27 novih 
memorandumov o soglasju za sodelovanje Republike Slovenije v projektih evropskega 
programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST in sicer za BM1005, BM1303, 
CM1204, CM1302, CM1303, ES0907, FA1206, FA1302, FA1303, FP1206, FP1301, 
FP1302, FP1303, IC1207,  IS1207, IS1209, IS1302, IS1303, IS1305, MP1301, MP1302, 
TD1303,  TN1301, TN1302,TU1206, TU1209, TU1301.

2. Vlada Republike Slovenije zadolži Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da 
spremlja in usklajuje uresničevanje podpisanih memorandumov o soglasju za 
sodelovanje Republike Slovenije v navedenih projektih evropskega programa 
znanstvenih in tehnoloških raziskav (COST).

                                                                                            Tanja Šarabon
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zunanje zadeve 
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje



Priloga: obrazložitev

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Tea Glažar, sekretarka, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske 
zadeve, MIZŠ,
- Dagmar Szilágyi, sekretarka, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, 
MIZŠ.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/Navesti imena in funkcijo oziroma naziv/
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA / NE

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/
4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/
5. Kratek povzetek gradiva
/
6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja 

podjetja ter konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in 
varstvene vidike

DA / NE

e) na socialno področje DA / NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije 
programskega proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA / NE



I. Ocena finančnih posledic
Tekoče leto 

(t) t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje (+)  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+)  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno poveč a n j e  ( + )  a l i  
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+)  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+)  a l i  
zmanjšanje (-) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva
II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih 

proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
Šifra 
PP

Ime proračunske 
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:
Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih 
PP:
Šifra 
PP

Ime proračunske 
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t+1 

SKUPAJ:
Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS 
javnost ne povabi k sodelovanju.



/Če DA: 
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 

- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in  združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
-
-
-

Upoštevani so bili:
- v celoti
- v pretežni meri
- delno
- niso bili upoštevani, poročilo je bilo dano……………..

Bistvena odprta vprašanja:
-
-

__________________________________________________________________________

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v 
predlogu predpisa./

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve. Postopek podpisovanja 
memorandumov o soglasju COST je bil usklajen z Ministrstvom za zunanje zadeve in Službo 
Vlade RS za zakonodajo že pred prvim sklepom Vlade RS o podpisu 33 memorandumov o 
soglasju, sprejetem na 35. seji Vlade RS 03.12.1992, ter ob spremembi sklepa za podpis 8 
novih memorandumov, ki jo je sprejela Vlada RS na 142. dopisni seji dne 08.05.2002.

Datum pošiljanja: julij 2013
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:

Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE
11. Zahteva predlagatelja za 

a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti

DA / NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE
14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

dr. Jernej Pikalo
MINISTER 



PRILOGA  I : Obrazložitev
V skladu s pravili evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST 
lahko pri posameznih evropskih projektih COST sodelujejo enakopravno samo 
organizacije iz tistih držav članic Programa COST, katerih vlade so podpisale ustrezne 
memorandume o soglasju.

Medvladni Evropski program znanstvenih in tehnoloških raziskav COST je bil 
ustanovljen v novembru 1971 z resolucijo, ki je predvidela skupne raziskave 
zainteresiranih evropskih držav in so jo v Bruslju tega leta sprejeli evropski ministri za 
znanost in tehnologijo - podpisnic resolucije na področjih, za katere se podpisnice 
medsebojno dogovorile. Republika Slovenije je bila sprejeta v polnopravno članstvo 
Programa COST 18. junija 1992 kot pravna naslednica Jugoslavije na podlagi posebne 
resolucije, ki jo je sprejel Komite visokih funkcionarjev Programa COST na svoji 107. 
seji v Stockholmu, Evropska unija pa je kot koordinator celotnega Programa COST 
objavila sprejeto resolucijo v svojem Uradnem listu (OJ No. C 186/4 z dne 23.7.1992).

Od prvotnih 7 področij, ki jih je program na začetku pokrival, se je program v zadnjih 
letih naglo širil na številna nova področja, tako da trenutno pokriva vsa znanstvena in 
tehnološka področja. Postal je eden najpomembnejših raziskovalno-tehnoloških in 
razvojnih programov v Evropi in svetu. Celoten program administrativno vodi in 
koordinira Urad COST pri Evropski znanstveni fundaciji (ESF), ki je v začetku leta 2004 
prevzel to vlogo na podlagi sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo, ki zagotavlja tudi 
večino sredstev za delovanje programa iz sredstev za koordinacijske aktivnosti 7. 
Okvirnega programa EU za obdobje 2007-2013.

Po sprejetih pravilih Programa COST temelji sodelovanje držav članic izključno na 
prostovoljni osnovi in samo pri skupnih projektih, za katere se glede na interes, 
smiselnost  skupnih raziskav in hitrejšo dosego pričakovanih rezultatov skupno 
dogovorijo, doseženi rezultati pa pripadajo vsem sodelujočim organizacijam, ki morajo 
tudi v celoti same financirati dogovorjene raziskave oziroma projektne aktivnosti. 
Države članice programa s podpisom ustreznih memorandumov o soglasju COST 
samo odobrijo dogovorjene programe raziskav oziroma projektnih aktivnosti in jim 
dajejo ustrezno težo in moralno podporo.

Memorandum o soglasju, ki je bil kot posebna oblika izražanja interesa za sodelovanje 
pri posameznih projektih COST uveden v okviru Programa COST, ni mednarodna 
pogodba in ne ustvarja nobenih finančnih ali drugih obvezujočih pravnih učinkov v 
mednarodnem javnem pravu za podpisnico. Pri vsakem memorandumu je drugačna le 
priloga, ki podrobneje opredeljuje vsebino in potek dogovorjene raziskave oziroma 
projektnih aktivnosti.



PRILOGA II : Pregled projektov COST

BM1303 »Sistematično odkrivanje razlik pri razvoju spolov (DSDnet)« (A Systematic 
Elucidation Of Differences Of Sex Development (DSDnet)) 
Prijavitelj: Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Koordinator: Mojca Žerjav Tanšek

BM1005 »Gasotransmiterji: od bazičnih raziskav do terapevtskih aplikacij (ENOG: Evropska 
mreža raziskav gasotransmiterjev)« (Gasotransmitters: From Basic Science To 
Therapeutic Applications (ENOG: European Network On Gasotransmitters)) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Koordinator: Matej Podbregar

CM1204 »XUV / X-ray svetloba in hitri ioni za ultra-hitro kemijo (XLIC)« (XUV/X-ray 
light and fast ions for ultrafast chemistry (XLIC)) 
Prijavitelj: Institut "Jožef Stefan"
Koordinator: Matjaz Žitnik

CM1302 »Evropska mreža za pametne anorganske polimere (SIPS)« (European 
Network On Smart Inorganic Polymers (SIPs)) 
Prijavitelj: Univerza v Mariboru
Koordinator: Karin Stana Kleinschek

CM1303 »Sistemska Biokataliza« (Systems Biocatalysis) 
Prijavitelj: Univerza v Mariboru
Koordinator: Maja Leitgeb

ES0907 »Združevanje zapisov iz ledu, morij in kopnega - pred 60.000 do 8000 leti 
(INTIMATE)« (INTegrating Ice Core, MArine And TErrestrial Records - 60,000 
To 8000 Years Ago (INTIMATE)) 
Prijavitelj: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti
Koordinator: Matija Zorn

FA1206 »Strigolaktoni: Biološka vloga in aplikacije« (Strigolactones: Biological Roles 
And Applications) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Koordinator: Irena Maček

FA1302 »Obsežne meritve metana na posameznih prežvekovalcuh za genska 
vrednotenja« (Large-Scale Methane Measurements On Individual Ruminants 
For Genetic Evaluations) 
Prijavitelj: Kmetijski inštitut Slovenije
Koordinator: Jože Verbič

FA1303 »Trajnostno varstvo bolezni lesa vinske trte« (Sustainable Control Of 
Grapevine Trunk Diseases) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Koordinator: Denis Rusjan



FP1206 »Evropski mešani gozdovi - znanostveno trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
(EuMIXFOR)« (European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in 
Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)) 
Prijavitelj: Inštitut za celulozo in papir
Koordinator: Bogomil Breznik

FP1301 »Inovativno upravljanje in večnamenska izraba gozdov tradicionalnega 
panjevca - odgovor na prihodnje ekološke, ekonomske in družbene izzive v 
evropskem gozdarskem sektorju (EuroCoppice)« (Innovative Management And 
Multifunctional Utilization Of Traditional Coppice Forests - An Answer To Future 
Ecological, Economic And Social Challenges In The European Forestry Sector 
(EuroCoppice)) 
Prijavitelj: Gozdarski inštitut Slovenije
Koordinator: Nike Krajnc

FP1302 »Les in glasba« (WOOD MUSICK) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Koordinator: Katarina Čufar

FP1303 »Obnašanje naravnih gradbenih materialov« (Performance of bio-based 
building materials) 
Prijavitelj: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
Koordinator: Andreja Kutnar

IC1207 »PARSEME: razčlenjevanje in večbesedni izrazi. Jezikoslovna natančnost in 
računalniška učinkovitost pri procesiranju naravnih jezikov« (PARSEME: 
PARSing And Multi-Word Expressions. Towards Linguistic Precision And 
Computational Efficiency In Natural Language Processing) 
Prijavitelj: Institut "Jožef Stefan"
Koordinator: Tomaž Erjavec

IS1207 »Reforme lokalnega upravljanja: mednarodna primerjava (LocRef)« (Local 
Public Sector Reforms: An International Comparison) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Koordinator: Irena Bačlija

IS1209 »Primerjava evropskih politik o prostituciji - Razumevanje meril in kultur 
upravljanja (ProsPol)« (Comparing European Prostitution Policies: 
Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol)) 
Prijavitelj: Mirovni inštitut
Koordinator: Mojca Pajnik

IS1302 »Oblikovanje evropskega raziskovalnega okvira za forenzično psihiatrično 
nego« (Towards an EU research framework on forensic psychiatric care) 
Prijavitelj: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
Koordinator: Vita Poštuvan

IS1303 »Zdravje državljanov z javno-zasebnih pobudo: javno zdravstvene, tržne in 
etične perspektive (CHIP ME)« (Citizen's Health through public-private 
Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME)) 
Prijavitelj: Klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika
Koordinator: Borut Peterlin

IS1305 »Evropska mreža za e-leksikografijo (ENeL)« (European Network Of E-
Lexicography (ENeL)) 



Prijavitelj: Institut "Jožef Stefan"
Koordinator: Simon Krek

MP1301 »Nova generacija biomimetičnih vsadkov za kostni inženiring po meri« (New 
Generation Biomimetic And Customized Implants For Bone Engineering) 
Prijavitelj: Institut "Jožef Stefan"
Koordinator: Tomaž Kosmač

MP1302 »NanoSpektroskopija« (NanoSpectroscopy) 
Prijavitelj: Institut "Jožef Stefan"
Koordinator: Christoph Gadermaier

TD1303 »Evropska mreža za zapostavljene vektorje in infekcije, povzročene z vektorji 
(EURNEGVEC)« (European Network For Neglected Vectors And Vector-Borne 
Infections (EURNEGVEC)) 
Prijavitelj: Univerza na Primorskem
Koordinator: Vladimir Ivović

TN1301 »Naslednja generacija mladih znanstvenikov - sodoben pristop v R&R (Sci-
GENERATION)« (Next Generation of Young Scientist: towards a contemporary spirit 
of R&I (Sci-GENERATION)) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Koordinator: Nedjeljka Žagar

TN1302 »Glas raziskovalnih administratorjev - vzpostavitve mreže za upravljanje odličnosti 
(BESTPRAC)« (The voice of research administrators - building a network of 
administrative excellence (BESTPRAC)) 
Prijavitelj: Mirovni inštitut
Koordinator: Franja  Arlič

TU1206 »SUB-URBAN - Evropska mreža za izboljšanje razumevanja in rabo tal pod 
našimi mest« (SUB-URBAN - A European Network To Improve Understanding 
And Use Of The Ground Beneath Our Cities) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Koordinator: Lučka Lorber

TU1209 »Analiza enakopravnega obravnavanja v prometu: ocena in vključevanje meril 
enakopravnosti pri načrtovanju v prometu« (Transport Equity Analysis: 
Assessment And Integration Of Equity Criteria In Transportation Planning 
(TEA)) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Koordinator: Lučka Lorber

TU1301 »Norme za gradbene materiale (NORM4BUILDING)« (NORM For Building 
Materials (NORM4BUILDING)) 
Prijavitelj: Zavod za gradbeništvo Slovenije
Koordinator: Vilma Ducman
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