
VIZIJA RAZVOJA JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ARRS) 

Temeljni vprašanji vsake družbe sta njena ohranitev in njen razvoj. Slovenija se pospešeno 

vključuje v gospodarske tokove z ostalimi evropskimi državami in s sprejetimi sistemskimi 

spremembami ter dostopnostjo novih tehnologij spreminja pogoje delovanja poslovnih subjektov 

v gospodarstvu. Področje znanstveno raziskovalnega dela je eno temeljnih področij delovanja 

družbe od katerega je odvisna stopnja inovativnosti v družbi. Še tako bogata družba si ne more 

privoščiti, da bi neracionalno in neomejeno črpala in trošila razpoložljiva davkoplačevalska 

sredstva. Anomalije pri razdeljevanju teh sredstev kot so negativna selekcija, nenamenska raba 

sredstev ali celo nezakonito razdeljevanje teh za raziskave prepotrebnih sredstev imajo 

dolgoročne posledica na razvoj oz. nazadovanje družbe, zato mora biti vizija delovanja ARRS 

usmerjena predvsem v dosledno in zakonito izpeljavo postopkov, ki bodo omogočili aktiviranje 

raziskovalnega potenciala s ciljem uvajanja invencij, inovacij v gospodarstvo. 

 

V skladu s temi usmeritvami je treba zasledovati naslednje cilje: 

 

1. Upoštevati usmeritve znanstvenega sveta in upravnega odbora.  

2. Dosledno spoštovanje zakonskih določb in ostalih podzakonskih aktov. 

3. Upoštevanje kriterijev znanstvene odličnosti pri izboru recenzentov raziskovalnih del.  

4. Pri razdeljevanju davkoplačevalskih sredstev za raziskovalno delo je treba: 

• Dosledno preverjanje statusa registriranih raziskovalcev v evidencah ARRS in ostalih 

bazah podatkov, ki so temelj za razdeljevanj davkoplačevalskih sredstev.  

• Spoštovanje kriterijev in nediskriminatorno ocenjevanje vsakega raziskovalca. 

• Odprava nepravilnosti in anomalij pri razdeljevanju davkoplačevalskih sredstev.  

5. Transparentno financiranje raziskovalnega dela upokojenih visokošolskih učiteljev in 

raziskovalcev znotraj posameznih znanstvenih discipline. 

6. Zagotavljanje nediskriminatornega obravnavanja bibliografskih enot  

posameznih raziskovalcev pri vnosu v podatkovne baze registriranih raziskovalcev v 

Sloveniji: 

• Zagotavljane pravočasnega vnosa 

• Zakonit nadzor nad vnosom v skladu z zakonodajo in uvedbo sankcij zaradi 

nepravilnosti. 

7. Uvajanje zahtev in temu primerne korekcije zakonodaje po tesnejšem povezovanju 

znanstvenih dosežkov in visokošolskega pedagoškega dela ter prenosa v prakso. Z 

integriranjem razpršenih fragmentiranih raziskovalnih sredstev bi povečali sinergijske učinke 

in večjo alokativno učinkovitost teh sredstev.  

8. Zaščita intelektualne lastnine. Najstrožje sankcioniranje raziskovalcev, ki se poskušajo 

okoriščati z znanstveno raziskovalnimi rezultati svojih kolegov. 

9. Zagotavljanje integritete lastnine javnih raziskovalnih inštitucij. 



10. Aktivno sodelovanje ARRS-ja pri regionalozaciji raziskovalnih inštitucij v SLO. 

 

Temeljna smotra delovanja ARRS-ja sta zagotavljanje integritete lastnine javnih raziskovalnih 

inštitucij, ki edine imajo trenutno ustrezno razvito raziskovalno infrastrukturo in ustrezno 

kadriranje uspešnih, izkušenih upravljalcev te infrastrukture. Ti se morajo zavezati, da se bodo 

pri upravljanju s to raziskovalno infrastrukturo zavzemali za doseganje mednarodno primerljivih 

znanstveno raziskovalnih rezultatov, ne pa usmerili svoje napore v lastninsko preoblikovanje 

posameznih delov javnih raziskovalnih inštitucij. 

 

 

Odločitev o regionalozaciji raziskovalnih inštitucij v Sloveniji in pogojih, ki so za to potrebni je 

povezana z vizijo regionalnega razvoja Slovenije. 

 

Ostali kratkoročni cilji so jasni in bi jih že zdavnaj bilo treba sistemsko udejaniti in 

izvajati. Očitno razdeljevalci davkoplačevalskih sredstev do sedaj niso zaznali pretirane 

potrebe po oblikovanju jasnih, transparentnih kriterijev ter vzpostavitvi ustreznega 

nadzornega mehanizma za preverjanja pogojev in postopkov razdeljevanja sredstev ter 

sankcioniranje tistih, ki jih  ne spoštujejo, zato se prijavljam na ta razpis, da bi naštete 

anomalije odpravil, povrnil optimizem in družbeni status raziskovalcem, ki si želijo 

transparentne raziskovalne politike in poštenega vrednotenja njihovega dela.  
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