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ZNANSTVENE MONOGRAFIJE 
OCENJEVALNI LIST 2014 

Ocenjevalec 
Šifra ARRS: 

      
 

Ocenjevalec 
Ime in priimek: 

      
 

Šifra raziskovalnega programa/projekta, katerega 
je (bil) vodja v obdobju 2006-2014 

      

Naslov monografije :  

      

Avtor:  

      
 

 

 
Podpisani(a) ocenjevalec s podpisom ocenjevalnega lista podajam: 
 
1. IZJAVO O RAVNANJU Z DOKUMENTI 
Zavezujem se, da bom z dokumenti, ki jih bom prejel(a), ravnal(a) v skladu z določili 17. člena 
Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 37/11 in 40/13).   
 
2. IZJAVO O NEPRISTRANSKOSTI 
Izjavljam, da nisem v konfliktu interesov skladno z določili 17. in 18. člena Pravilnika o delovanju 
stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, kot na primer: 
 

- na tem razpisu ali pozivu ne sodelujem s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti; 

- nisem v ožjem sorodstvenem razmerju je z vodjo oziroma člani raziskovalne, programske ali projektne 
skupine, iz katere je vodja predlagane raziskovalne dejavnosti;  

- z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti nisva člana iste raziskovalne, programske ali projektne 
skupine;  

- v zadnjih treh letih z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti nimam skupnega znanstvenega 
produkta (tipologije Z1 in Z2);  

- nisem predstojnik, član vodstva ali organov upravljanja visokošolskega zavoda, samostojnega 
visokošolskega zavoda, članice univerze ali univerze, direktor ali član vodstva ali organov upravljanja 
javnega raziskovalnega zavoda;  

- nimam neposredne koristi, če bo predlagana raziskovalna dejavnost izbrana za (so)financiranje1. 

 
Zavezujem se, da se bom kot ocenjevalec v  primeru konflikta interesov umaknil iz postopka ocenjevanja. 
 
3. IZJAVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV  
Izjavljam, da skladno z določili točke 8.2. Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 
monografij v letu 2014  izpolnjujem pogoj za ocenjevalca monografije, in sicer (ustrezno 
označite): 
 

 sem (bil) vodja raziskovalnega programa ali raziskovalnega projekta (razen podoktorskega 
projekta) pri ARRS v obdobju 2006-2014 ali 

 sem uveljavljeni raziskovalec (na vedi, ki jo obravnava monografija) in dosegam minimalno 
200 točk iz znanstvenih objav iz kategorije A1 v obdobju 2009-2014 (na dan zaključka javnega 
razpisa) skladno z določili pravilnika za področje kazalcev in meril znanstvene in strokovne 
uspešnosti ali  

 imam naziv rednega profesorja oziroma znanstvenega svetnika. 

                                                 
1 Primeri konflikta interesov so navedeni primeroma. 
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Razpisni kriteriji  

Znanstvena 
monografija,  

kritična izdaja 
virov s spremno 

študijo in 
komentarjem ter 

prevod znanstvene 
monografije 
slovenskega 

avtorja v tuj jezik 

Prevod znanstvene 
monografije tujega 
avtorja v slovenski 

jezik  

Točke 

A. Kakovost vsebine 2  80 100  

Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega 
področja: 

 50 64 
 

 zelo velik 36-50 46-64  

 srednje velik 15-35 21-45  
 manjši 0-14 0-20  
Komentar:  

 
Aktualnost znanstvene monografije:  10 14  
 zelo aktualna 9-10 10-14  
 srednje aktualna 6-8 7-9  
 manj aktualna 0-5 0-6  
Komentar:  

 
Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvene in 
strokovne terminologije: 

 10 10 
 

 zelo velik 6-10 7-10  

 srednje velik 3-5 4-6  
 manjši 0-2 0-3  
Komentar:  

 
Poseben pomen znanstvene monografije za slovenski 
in/ali mednarodni znanstveni prostor: 

 10 12 
 

 za slovenski in/ali 
mednarodni 

znanstveni prostor 
0-10 0-12 

 

Skupno število točk:   80 100  

Ocenjevalec lahko poda tudi kratko pisno oceno oziroma mnenje.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 V primeru prevoda tujega avtorja  upoštevati reference tujega avtorja. 

Ocenjevalec:   Podpis:______________________________ 
 
Datum:______________________________ 
 


