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OCENJEVALNI LIST 

PROGRAM ZNANOST MLADINI V LETU 2008  
 
 
 
OCENJUJE STROKOVNA KOMISIJA 
 
 
Razpis: 
 

Prijavitelj: 
 

Zaporedna številka prijave: 

Prijavljeni program: 
 

 
 
1. tabela 
 
 ELEMENT OCENJEVANJA DA/NE 

1. SKLADNOST PREDLAGANE VSEBINE S PREDMETOM RAZPISA  

2. UTEMELJENOST ZNANSTVENE METODE  

 
 
2. tabela 
 
ELEMENT OCENJEVANJA OCENA TOČKE VIR 

 A   

ZASTOPANOST TEMATSKIH SKLOPOV A1 20 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.2. 

trije, štirje sklopi  20  

dva sklopa  10  

en sklop  0  

UDELEŽENCI PROGRAMA A2 10 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.6. 

več kot 75% osnovnošolcev in/ali 
srednješolcev 

 10  

med 50% in 75% osnovnošolcev in/ali 
srednješolcev 

 5  

manj kot 50% osnovnošolcev in/ali 
srednješolcev 

 0  
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TERITORIALNA RAZSEŽNOST A3 10 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.7. 

polovica ali več udeležencev je iz cele 
Slovenije in/ali iz drugih držav 

 10  

udeleženci so iz ene regije  5  

udeleženci so pretežno od prijavitelja  0  

EKONOMIČNOST IN REALNOST 
FINANČNE KONSTRUKCIJE CELOTNEGA 
PROGRAMA 

A4 10 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.4. in 3. 

zaprošeno do 50% sredstev in realnost 
finančne konstrukcije 

 10  

zaprošeno od 51%-80% sredstev in 
realnost finančne konstrukcije 

 5  

zaprošeno od 81%-100% sredstev in/ali 
nerealnost finančne konstrukcije 

 0  

KONTINUITETA IZVAJANJA A5 10 ARRS-GZM-07-
prijavna vloga, tč. 
2.8. 

10 let in več  10  

3-9 let  5  

prvič ali drugič  0  

REFERENCE PRIJAVITELJA A6 10 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.10. in 2.11. 

izkazuje vse naslednje kvalitete: 
- kvalitetni mentorji in udeleženci 
- kvalitetno izvedeni dosedanji projekti 

(npr. publikacije, priznanja, nagrade, 
medalje, javna dostopnost rezultatov, 
javna odmevnost) 

- sodelovanje z univerzitetnimi ali 
raziskovalnimi organizacijami in/ali 
mednarodno sodelovanje 

 10  

izkazuje eno ali dve izmed zgoraj navedenih 
kvalitet 

 5  

nima referenc ali niso s področja 
popularizacije znanosti 

 0  

KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA A7 30 ARRS-GZM-08-
prijavna vloga, tč. 
2.1. 

kvaliteten program, v katerem se združuje 
raziskovanje, inovativnost ter 
eksperimentiranje; podrobno predstavljen 
program, razvidni problemi in cilji 
raziskovanja ter zastavljena raziskovalna 
hipoteza 

 30  

splošen opis znanstvenih problemov in ciljev 
brez podrobne razdelave raziskovanja 

 15  

program ni kvaliteten ali  
je slabo predstavljen 

 0  
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SKUPAJ ( točk) A   

 
 

Za uvrstitev med prejemnike sredstev je treba imeti pritrdilna odgovora na 1. in 
2. element ocenjevanja v 1. tabeli ter v postopku ocenjevanja (2. tabela) zbrati več kot 
50 točk. 
 
 
 
 
 
Predsednik strokovne komisije_______________________________________________           
                                                           (ime in priimek – velike tiskane črke)                              
 
 
Podpis:__________________________ 
             
 
 
Datum:__________________________  

 
 
 
 


