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Nacionalna skupnost odprte znanosti Slovenija

Predlog:

Ustanovitev nacionalne skupnosti odprte znanosti, ki bo 
temeljila na „kompetenčnih“ centrih in ponudnikih storitev (konzorcij)

Vzpostavitev nacionalnega oblaka odprte znanosti - PORTAL
Ambasadorji „odprtega dostopa“ v vsaki viskošolski in raziskovalni ustanovi 

– POTENCIALNI TRENERJI

Skozi nacionalni portal odprte znanosti – gradnja mreže 
ambasadorjev – trenerjev „face to face“ izobraževanja 
EOSC storitev, FAIR smernic za odprte podatke, vzpostavitev podpore za 
upravljanje z raziskovalnimi podatki za vse znanstvene discipline (RDM in 
ORDM).



PREDLOG – konzorcij deležnikov odprte znanosti

Oblika konzorcija: družbena pogodba, s katero se Nacionalna skupnost odprte 
znanosti ustanavlja kot družba, kot to opredeljuje Obligacijski zakonik in ki ni 
pravna oseba. 

Cilj: povezati vse deležnike na področju odprte znanosti v celovit in pregleden 
sistem, ki bi deloval strokovno komplementarno s prevzemanjem nalog 
kompetentnih partnerjev v skupnosti. S tem bi se izognili prekrivanju razvijajočih 
se področij in kompetenc. Skupnost bi imela vzajemno korist, pri kateri bi bil 
učinek celotnega sistema večji. Skupno nastopati na razpisih na področju odprte 
znanosti. 

Naloge konzorcija: 
 identifikacija vseh deležnikov, storitev in infrastruktur odprte znanosti v Sloveniji 
 porazdelitev posameznih segmentov po načelu t. i. kompetenčnih centrov, 
 vzpostavitev medinstitucionalnega svetovalnega servisa, ki bi bil nedeljiv del nacionalne 

skupnosti odprte znanosti
 ustvarjanje osnutkov nacionalnih politik in vzpostavljanje manjkajočih procesov pri 

uveljavljanju odprta znanosti
 …



PREDLOG – konzorcij deležnikov odprte znanosti

Članstvo konzorcija: akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter 
druge ustanove javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo interes za 
sodelovanje ter podpišejo konzorcijsko pogodbo. Članstvo odprto za vse 
zainteresirane deležnike.  

Naloge koordinatorja: 
 ustanovitev konzorcija,
 Oblikovanje skupne celostne podobe skupnosti
 organiziranje delovanja Nacionalne skupnosti odprte znanosti (v nadaljevanju: NSOZ) 

– kot skupne vstopne točke; „podportali“ kompetenčnih centrov
 vzpostavitev in vzdrževanje portala nacionalne skupnosti odprte znanosti
 Helpdesk za uporabnike
 skrb in urejanje dokumentacije NSOZ
 informiranje članov konzorcija o delovanjuž
 …



Deležniki odprte znanosti

 Odločevalci, financerji
 Visokošolske / raziskovalne 

ustanove
 Raziskovalci
 Ponudniki storitev in 

infrastruktur
 Knjižnice / založnike
 Promotorji OZ
 Zainteresirani posamezniki 

in institucije, skupine, …



Potrebujemo nadaljevanje nacionalne strategije



Nizozemska



Skupnost odprte znanosti – Nizozemska, Nemčija, Belgija

https://www.tilburguniversity.edu/research/open-science-community


Open Science Community Amsterdam, Rotterdam, …

Skupnost odprte znanost Amsterdam je del večje skupnosti na 
Nizozemskem, v Nemčiji in Belgiji. Skupnost odprte znanosti 
je oblikovala pobudo za oblikovanje platforme za raziskovalce in 
študente in drugo zainteresirano javnost, preko katere se lahko 
spoznavajo ns „filozofijo“ odprte znanosti, se pogovarjajo in diskutirajo, 
dobijo konkreten nasvet in pomoč pri izvajanju „odprtih“ praks in kako 
jih uporabiti pri svojem raziskovalnem delu.
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How Open is Your Research? A Checklist for Institutions
(https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-research-checklist-institutions/)

https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-research-
checklist-institutions/#ffttt420ffffffttftftttttfftfftftttffff0fffff23143tttfftfftttttftfttfttt

Univerza v Mariboru

https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-research-checklist-institutions/#ffttt420ffffffttftftttttfftfftftttffff0fffff23143tttfftfftttttftfttfttt
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