
Utrinki iz razprave                         dop. 9. 2. 2016 
 

- Predlog pravilnika ohranja mehanizem v razpisu za raziskovalne projekte, ki omogoča 
neposredno napredovanje v drugo fazo (»izbranci«). 
 
Ne gre za izbrance, temveč za možnost izbire. Mehanizem, ki ga predvideva veljavni pravilnik 
in ohranja predlog pravilnika, omogoča neposredno napredovanje v drugo fazo tistim 
prijaviteljem, ki so znotraj raziskovalne organizacije uskladili število prijav in prijavljajo največ 
en dodatni projekt glede na število sproščenih projektov. Gre za mehanizem, s katerim prvič, 
želimo spodbujati defragmentacijo raziskovalne skupnosti in drugič, gre za ukrep, ki 
zmanjšuje število prijav na razpis in posledično omogoča kakovostnejši evalvacijski postopek.  

 

- Dosledno urejanje konflikta interesov. 

Konflikt interesov je za Znanstveni svet agencije (ZSA) ter stalna in občasna strokovna telesa, 
strokovne komisije in recenzente opredeljen v veljavnem pravilniku, v nekoliko dopolnjeni 
različici ga ureja tudi predlog pravilnika. Konflikta interesov za Upravni odbor agencije (UO 
ARRS) ne ureja veljavni pravilnik, niti predlog pravilnika, ker je UO ARRS organ upravljanja in 
ne strokovno telo agencije. Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana) UO ARRS 
je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, je strokovnjak s 
področja dela javne agencije, ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev in izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene pogoje. Člani ne 
morejo biti osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji, funkcionarji v izvršilni veji oblasti in 
osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi 
interesi, ki jih zasleduje javna agencija. Konflikt interesov je za člane UO ARRS urejen v 17. 
členu Statuta agencije. 

 
Izločitev v primeru konflikta interesov je tako pri ZSA, strokovnih telesih, recenzentih in UO 
ARRS ključni mehanizem, vsi člani strokovnih teles agencije, recenzenti in člani UO ARRS ob 
nastopu mandata podpišejo izjavo o konfliktu interesov. V skladu z ureditvijo v pravilniku 
oziroma statutu na konflikt interesov opozorijo člani sami. V primeru identificiranega 
konflikta interesov nanj opozori tudi strokovno osebje agencije. V takšnem primeru se 
posameznik v delu razprave, ki se nanaša na zadevo, pri kateri je zaznan konflikt interesov, 
izloči iz razprave, in vključno do sprejema odločitve ni prisoten v prostoru. 
 

- Preseganje fragmentacije – težavnost zagotavljanja sofinanciranja na 72 področjih, ki jih 
imamo v Sloveniji. Predlog sledenja vzoru ERC ali vsaj klasifikaciji FOS (Fields of Science), ki 
ima 42 področij. 
 
ARRS bo sprožila razpravo na Svetu za znanost in tehnologijo (SZT) o možnostih postopnega 
zmanjševanja števila področij in prehoda h klasifikaciji FOS. Obstoječa številčnost področij 
(72) je vzrok in posledica fragmentacije. Prehod k FOS bi pomenil pomemben korak tudi v 
smeri defragmentacije znanstvenoraziskovalne skupnosti in dela v Sloveniji. ARRS sicer že 
nekaj let za potrebe Eurostata poroča tudi po FOS. 
 

- Preseganje univerzalnosti – pravilnik mora urejati postopke za izbor prejemnikov 
proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost na vseh 6 vedah, vseh 72 področjih, 
ki se med seboj pomembno razlikujejo. Potrebno je srednjeročno oblikovanje strategije za 
preseganje univerzalnosti. 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/akti/statut-ARRS-jul14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp


Začetek predlaganega procesa ARRS vidi v postopnem zmanjševanju števila področij in 
prehodu h klasifikaciji FOS. V predlog pravilnika  so vnešeni novi ukrepi, ki v sistem uvajajo 
prepoznavanje specifik posameznih ved in področij, na primer odprava normiranja citatov in 
maksimalne vrednosti citatov pri 600. Predlog pravilnika uvaja čiste citate. Zagotovo je v 
danem sistemu velika stopnja univerzalnosti, ki jo velja v prihodnje učinkoviteje nasloviti. 

  

- Neprimernost vrednotenja znanstvenih monografij v družboslovju in humanistiki  - znanstvene 
objave v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah so izenačene z objavo monografij. 
 
Zavedamo se občutljivosti področja, pri pripravi predloga pravilnika je bilo prav temu 
vprašanju posvečenega veliko razmisleka. ARRS si želi spodbujati odlične znanstvene objave v 
svetovnem merilu, tudi na področju družboslovja in humanistike. Ocenjujemo, da objava 
znanstvene monografije pri priznani, eminentni tuji založbi predstavlja izjemen znanstveni 
dosežek (A'') in to želimo spodbuditi.  

 


