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Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja 

 
 

Namen sestanka:  Reševanje problematike vrednotenja znanstvenih 
monografij 

 

Kraj/čas:  Sestanek na daljavo (Zoom), 29. 6. 2022, od 10.00 do 
12.30 

 

Prisotni predstavniki OSIC-ev: mag. Janez Jug, mag. Boštjan Mur (OSICD) 
dr. Doris Dekleva Smrekar (OSICT) 
mag. Irena Sajovic (OSICN) 
mag. Simona Juvan (OSICB) 
dr. Kozma Ahačič, Simona Frankl (OSICH) 

Prisotni predstavniki ARRS-ja: dr. Mitja Lainščak, dr. Primož Pristovšek, dr. Jelka Fric 
Jekovec 

Prisotni predstavniki IZUM-a: Lidija Curk, Branko Kurnjek, Darinka Šeško, mag. Apolonija 
Marolt Zupan 

  

Vsebina in dogovori 

Predstavniki IZUM-a so pred sestankom zbrali predloge, ki so jih pripravili predstavniki OSICD 

in OSICH glede sprememb pri vrednotenju znanstvenih monografij in jih, zbrane v enem 

dokumentu, pred sestankom poslali udeležencem.  

Po uvodni predstavitvi novega vodje OSICH je sledil kratek povzetek stališča ZSA glede 

problematike vrednotenja znanstvenih monografij.  

V nadaljevanju je mag. Janez Jug (OSICD) predstavil dva predloga vrednotenja znanstvenih 

monografij in ju prikazal v luči izčrpnih statističnih analiz: predlog zveznega točkovanja glede 

na število strani ob uporabi formule in predlog točkovanja glede na razdelitev števila strani v 

razrede.  
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Stran 2 

Dr. Kozma Ahačič in Simona Frankl (OSICH) sta predstavila predlog vrednotenja znanstvenih 

monografij, ki temelji na kombinaciji dveh kriterijev: številčnega kriterija (zvezno točkovanje 

ob uporabi formule), ki bi veljal za vse znanstvene monografije, in kriterija nadpovprečne 

znanstvene uspešnosti, ki bi veljal samo za monotematske monografije večjega obsega s 

področja družboslovja in humanistike.  

Izpostavilo se je tudi vprašanje, ki ga je na zadnji seji ZSA izpostavil ARRS glede obravnave 

študijskih primerov kot učnega gradiva in glede vrednotenja monografij, ki imajo manj kot 100 

strani.   

SKLEP: 

• Za znanstvene monografije (kategorija 2.01A) s številom strani nad 150 se predlaga 

točkovanje po formuli: 160+((ŠteviloStrani–100)/(10)) z omejitvijo do največ 200 točk 

(za vse vede). Analogno se formula določi še za preostale kategorije znanstvenih 

monografij. 

• Družboslovne in humanistične monotematske znanstvene monografije, ki imajo več 

kot 200 strani in pri katerih se vrednotenje izvaja za družboslovje ali humanistiko, se 

uvrstijo med izjemne dosežke (A''). 

• OSICH in OSICD pripravita predlog definicije za monotematsko znanstveno 

monografijo in način njenega opredeljevanja v bibliografskem zapisu. 

• OSICH in OSICD pripravita predlog vrednotenja za dokument Bibliografska merila 

znanstvene in strokovne uspešnosti in za 42. člen Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.  

• OSICD v sodelovanju z ARRS pripravi predlog dopolnitve tipa 2.05 (študijski primeri). 

• Točkovanje monografij, ki imajo manj kot 150 strani, za zdaj ostane nespremenjeno. 

 

 

Zapisala: mag. Apolonija Marolt Zupan 
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