
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 

monografij v letu 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1. Postopek javnega razpisa 

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

8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: 

pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) ter ob 

upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno 

prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 

2018, št. 6319-2/2013-41 z  dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 

z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-

2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 

2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-

51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 

6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 

2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, poglavje M – 

Znanstvene monografije (v nadaljevanju: metodologija) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega 

dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, št. 60300-5/2015/5 z 

dne 3. 9. 2015), dne 21. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih 

monografij v letu 2020 (Uradni list RS,  št. 10/20; v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Na javni razpis so se lahko prijavile:  

•raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji; 

•društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti; 

•založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali 

pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu 

o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki 

na vseh znanstvenih področjih, in sicer:  

A. - znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj 

virov s spremno študijo in komentarjem;  

      -  znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo 

evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in 

komentarjem; 



 
 
 

 

B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;  

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik; 

D. digitalnih izdaj monografij. 

 

Na javni razpis je prispelo 200 prijav, od katerih je bilo 197 prijav pravilno označenih, pravočasnih in 

formalno popolnih. Agencija je pri teh 197 prijavah preverila upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje 

razpisnih pogojev in ugotovila, da 14 prijav ne izpolnjuje razpisnih pogojev oziroma določil javnega 

razpisa: 

- 7 prijav ne izpolnjuje pogoja iz točke 6.2. javnega razpisa, da recenzent znanstvene monografije ne 

sme biti v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije, in sicer ne sme biti z njim v 

neposrednem sorodstvenem razmerju, zaposlitvenem ali raziskovalnem razmerju, pri čemer se za 

navedena razmerja upošteva definicija 2., 3. in 4. odstavka 229. člena Pravilnika o postopkih, 

- 2 prijavi ne izpolnjujeta določila iz točke 2. javnega razpisa, da agencija posameznemu prvemu 

avtorju (kot je opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa) sofinancira eno znanstveno monografijo (v 

primeru, da bo oddana prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako 

naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo 

agencija upoštevala prijavo, kjer so višja zaprošena sredstva), 

- 4 prijave ne izpolnjujejo pogoja iz točke 6.2. javnega razpisa, da recenzent na tem javnem razpisu ne 

sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene 

monografije, za katerega agencija izvaja ocenjevalni postopek), 

- 1 prijava ne ustreza predmetu javnega razpisa. 

V. d. direktor agencije je za vseh 14 prijav, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev in določil javnega 

razpisa, izdal sklepe o zavrnitvi prijav v skladu z drugim odstavkom 21. člena pravilnika o postopkih. 

 

V nadaljnji evalvacijski postopek je bilo uvrščenih 183 prijav. 

 

Ocenjevanje je potekalo v skladu z določili 7. točke javnega razpisa. Strokovna komisija za 

ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija) je ocenila prijave, ki so se uvrstile v 

evalvacijski postopek, na podlagi dveh kriterijev, in sicer: 

A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja), 

B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije. 

 

Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se 

je uporabil kazalnik - Kakovost objav (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne 

znanstvene uspešnosti v obliki A‘′ , A‘ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih 



 
 
 

 

kazalcev raziskovalne uspešnosti. Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena 

odličnost recenzenta znanstvene monografije se je uporabil kazalnik Znanstvena odličnost 

recenzenta znanstvene monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne 

znanstvene uspešnosti v obliki A‘′ , A‘ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih 

kazalcev raziskovalne uspešnosti.  

 

Pri prijavah, kjer so avtorji in recenzenti imeli vpisano evidenčno številko (šifro) raziskovalca 

agencije, je strokovna komisija znanstveno odličnost avtorja in recenzenta (A1) pridobila iz sistema 

SICRIS na dan zaključka razpisa (9. 6. 2020). Pri prijavah, kjer avtorji in recenzenti niso imeli 

evidenčne številke (šifre) raziskovalca agencije ali pa so imeli evidenčno številko raziskovalca, vendar 

v sistemu SICRIS niso dali soglasja za objavo podatkov, je strokovna komisija v skladu z določilom iz 

točke 7.1. javnega razpisa za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorjev in recenzentov pridobila 

mnenje članov znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: člani ZSV), ki pokrivajo področje 

prijavljene znanstvene monografije. Strokovna komisija je v celoti sledila mnenju članov ZSV. Za 

slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki niso imeli evidenčne številke raziskovalca 

pri agenciji, je bila ocena znanstvene odličnosti podana na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in 

recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, je bila ocena 

znanstvene odličnosti podana na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, 

znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih najboljših znanstvenih del. Za 

tujega recenzenta znanstvene monografije je bila ocena znanstvene odličnosti podana na podlagi 

navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del. 

 

Vsakemu avtorju/recenzentu je bila dodeljena ocena (0,00 - 7,00) in točke (0,00-30,00) skladno z 

določili iz Tabele 1 v točki 7.1. javnega razpisa. Če je imela znanstvena monografija več avtorjev, se je 

za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kriteriju A upoštevalo samo točke prvega avtorja, ki 

je izkazoval bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi avtor je tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je 

prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Za 

ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta po kriteriju B, so se pri oceni upoštevale točke dveh 

recenzentov, ki ju je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu.  

 

Skupna ocena je bila sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 

30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri ene od kriterijev enako 0,00 točk, je skupna ocena 

enaka 0,00 točk. Vse ocene so bile določene za obdobje zadnjih 5 let. 

 



 
 
 

 

Posamezna prijava je lahko dosegla največ 60,00 točk. Na podlagi doseženih točk se je prijave uvrstilo 

v eno od treh kategorij, in sicer: 

•I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do 60,00 točk;  

•II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in 30,00 točkami; 

•III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 21,00 točkami. 

 

Znanstvenim monografijam, ki so se pri ocenjevanju uvrstile v prvi dve kategoriji, je bilo odobreno 

sofinanciranje in sicer: 

•I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek; 

•II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek. 

Znanstvenim monografijam, ki so se pri ocenjevanju uvrstile v III. kategorijo, sofinanciranje ni bilo 

odobreno. 

 

Strokovna komisija je v skladu s točko 7.4. javnega razpisa izračunala znesek sofinanciranja na 

naslednji način:  

A. znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × a) +  

(št. avtorskih pol × b) +  

(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije 

B. prevod monografije tujega avtorja v 

slovenski jezik 

((št. avtorskih pol × d) × 70%) x pripadajoč % delež 

kategorije 

C. prevod monografije slovenskega avtorja v 

tuj  jezik 

((št. avtorskih pol × e) × 70%) x pripadajoč % delež 

kategorije  

ali  

((št. avtorskih pol × f) × 70%) x pripadajoč % delež 

kategorije 

D. digitalna izdaja znanstvene monografije ((št. avtorskih pol × b) +  

(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije 

 

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij so bili upoštevani naslednji 

finančno opredeljeni elementi: 

Vrste stroškov Vrednost na enoto v EUR 

(A)   tisk in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo 



 
 
 

 

(a) 

(B)   oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (b) 

(C)   lektoriranje 40  EUR na avtorsko polo (c) 

(D)   stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo 

(d)  

(E)   stroški prevoda monografije slovenskega   avtorja v tuj jezik 350 EUR na avtorsko polo 

(e) 

(F)    lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem 

jeziku) 

60 EUR na avtorsko polo (f) 

 

Strokovna komisija je pri izračunu zneska sofinanciranja upoštevala tudi tri omejitve, in sicer, da 

agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in 

obsega do 25 avtorskih pol ter, da sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na 

znanstveno monografijo. 

 

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo je bil sledeč: 

a. strokovna komisija je za vse prijave izračunala zneske sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz 

prvega odstavka točke 7.4. javnega razpisa; 

b. v primeru:  

• da je bil izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih 

sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se je upošteval znesek zaprošenih 

sredstev;  

• da je bil izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih 

sredstev, se je upošteval izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka,  

     pri čemer znesek sofinanciranja ni smel presegati 8.000,00 EUR. 

c. strokovna komisija je na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitve iz točke 

b) tega odstavka, določila upoštevan znesek sofinanciranja;  

d. ker je vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (466.825,96 EUR) presegla razpoložljiva 

finančna sredstva javnega razpisa (440.000,00 EUR), so se upoštevani zneski sofinanciranja 

sorazmerno uskladili (faktor uskladitve: 0,942535) z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev 

 

V I. kategorijo se je uvrstilo 157 prijav v skupnem znesku sofinanciranja 399.291,43 EUR. 



 
 
 

 

V II. kategorijo se je uvrstilo 22 prijav v skupnem znesku sofinanciranja 40.707,76 EUR. 

V III. kategorijo so se uvrstile 4 prijave (ni sofinanciranja).  

 

Strokovna komisija predlaga, da se odobri sofinanciranje 179 prijav v skupnem znesku sofinanciranja 

439.999,19 EUR ter, da se 4 prijave zavrne . 

 

Strokovna komisija je predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav posredovala v 

obravnavo Znanstvenemu svetu agencije, ki je Sklep o predlogu izbora prijav obravnaval in potrdil 

dne 14. 9. 2020. Na podlagi Sklepa o predlogu izbora prijav Znanstvenega sveta agencije z dne 14. 9. 

2020, je v. d. direktor v skladu s 25. členom pravilnika o postopkih sprejel Sklep o izboru prijav, in 

sicer, da se odobri sofinanciranje 179 prijav v skupni višini 439.999,19 EUR in zavrne 4 prijave. 

 

Prijavitelji so imeli pravico v 15-ih dneh od prejema obvestil vložiti ugovore. Vložen je bil 1 ugovor. 

Upravni odbor je ugovoru ugodil in dne 24. 9. 2020 sprejel sklep, da se prijava sofinancira v znesku 

3.063,24 EUR.  

 

V okviru predmetnega javnega razpisa je bilo tako odobreno sofinanciranje 180 prijav v znesku 

443.062,43 EUR. 

 

3. Statistični podatki 

 

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih prijav  

 

 

 

 

prijavne vloge število prijav

formalno nepopolne prijave 3

formalno popolne prijave 197

neizpolnjevanje razpisnih pogojev in določil JR 14

formalno popolne prijave, ki so bile evalvirane 183

odobrene prijave:

- I. kategorija

- II. kategorija

158

22

zavrnjene prijave (III. kategorija) 3

MONOGRAFIJE 2020

prispele vloge:

    - v pisni obliki

    - v elektronski obliki

200

197



 
 
 

 

Tabela 2: Odobrene prijave glede na predmet javnega razpisa 

 

  
 

Tabela 3: Odobrene prijave glede na kategorijo 

 

Kategorija Število prijav Odobren znesek 
sofinanciranja (v 
EUR) 

I 158 402.354,67 

II 22 40.707,76  
180 443.062,44    

 

 

 

Tabela 4: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih po spolu (prvi avtor) 

Število (in %) prijav 
po spolu Moški Ženske Skupaj 

Odobrene prijave 95 (52,8%) 85 (47,2%) 180 (100%) 

Zavrnjene prijave 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 

Skupaj 98 (53,6%) 85 (46,4%) 183 (100%) 

 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije 

                                                                   Prof. dr. Robert Repnik,  

                   direktor 

  

    

                                                        

Poročilo pripravila:  

Odobrene prijave na predmet razpisa:

A (monografije slovenskih avtorjev):  132 prijav (284.470,38 

EUR)

B (prevodi tujih avtorjev v slovenščino): 14 prijav (49.700,75 

EUR)

C (prevodi slovenskih avtorjev v tuj jezik): 19 prijav (89.724,95 

EUR)

D (digitalne izdaje monografij): 15 prijav (19.166,35 EUR)

----------------------------------------------------------

Skupaj: 180 prijav (443.062,43 EUR)



 
 
 

 

Aleksandra Panič 
Višja svetovalka II 
 
Mojca Boc 
Vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo  
in mednarodno sodelovanje 
 

 

 

Št.: 6316-5/2020-480 

Datum: 16. 2. 2021 

 
 


