DOGOVOR O SODELOVANJU V SLOVENSKI SKUPNOSTI ODPRTE ZNANOSTI,
iniciativi za nacionalni oblak odprte znanosti

1. člen
Uvodna določba
Podpisniki/člani s tem dogovorom ustanavljajo Slovensko skupnost odprte znanosti (v nadaljevanju
tudi SSOZ) in določajo njeno delovanje, medsebojne pravice in obveznosti članov.
V skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št.
49/22) je cilj SSOZ povezati med seboj deležnike odprte znanosti v Sloveniji in vzpostaviti sodoben,
mednarodno pomemben in konkurenčen znanstveni sistem, ki temelji na načelih odprte znanosti ter
je usklajen in povezan z evropskim raziskovalnim prostorom in ustreznimi evropskimi iniciativami.
Rezultati te pobude bodo komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področjih
storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja, izboljšanje delovnih pogojev raziskovalcev, spodbude za
širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa, razvoj kompetenc za
prakticiranje odprte znanosti in vzpostavitev sistema usposabljanja za ciljne uporabnike. Celovit in
pregleden sistem bo deloval strokovno komplementarno s prevzemanjem nalog članov v skupnosti.
Podpisniki/člani so zagovorniki načel odprte znanosti in se s podpisom Dogovora o sodelovanju v
Slovenski skupnosti odprte znanosti izrekajo, da bodo v njej aktivno sodelovali, po najboljših močeh
podpirali odprto znanost z ustreznim zagotavljanjem virov, storitev, orodij in infrastruktur za ravnanje
z rezultati raziskav po načelih odprte znanosti, za njihovo ponovno uporabo in izmenjavo.
Pri določanju ciljev Slovenske skupnosti odprte znanosti bodo člani upoštevali evropske in slovenske
strateške dokumente in regulative na področju odprte znanosti.
2. člen
Naloge skupnosti
Naloge SSOZ in njenih članov so naslednje:
- vzpostavitev zaupanja vrednega okolja z nemotenim dostopom do raziskovalnih rezultatov in
interoperabilnih storitev, ki bodo slovenskim raziskovalcem omogočale dostop, hrambo,
upravljanje, analizo, deljenje in ponovno uporabo raziskovalnih rezultatov;
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širitev skupnosti odprte znanosti in vključevanje novih članov, predvsem javnih raziskovalnih
in izobraževalnih ustanov, ustanov javnega in zasebnega prava, raziskovalnih in e-infrastruktur
in posameznikov, ki so ponudniki vsebin, storitev, orodij in infrastruktur na področju
znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti, na področju razvoja kompetenc za odprto
znanost in/ali so zagovorniki odprte znanosti;
spodbujanje razvoja odprte znanosti v Sloveniji in vzajemnega sodelovanja vseh deležnikov –
vzpostavitev mreže deležnikov, ki sodelujejo pri razvoju odprte znanosti v Sloveniji kot
ponudniki storitev, orodij in infrastrukture;
sooblikovanje strateških dokumentov za razvoj odprte znanosti v Sloveniji, za raziskave in
inovacije, skladnih z evropsko perspektivo razvoja odprte znanosti in evropskimi in
mednarodnimi iniciativami odprte znanosti;
sooblikovanje strateške agende za raziskave in razvoj kot podlage za program Evropske
komisije Obzorje Evropa – zagotavljanje lažjega dostopa do financiranja iz programa Obzorje
Evropa in drugih (sodelovanje pri razvoju, v konzorcijih itd.);
sodelovanje pri razvoju in prenosu strategij razvoja odprte znanosti in pravil ter priporočil
odprte znanosti v slovenski raziskovalni prostor v skladu z evropskimi in mednarodnimi
iniciativami, predvsem Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), evropske podatkovne
infrastrukture (EDI), visokozmogljivega računalništva (EuroHPC), na področju raziskovalnih
podatkov pa »Research Data Alliance« (RDA), OpenAIRE, GO FAIR in drugih, z namenom
spodbujati privlačnost in konkurenčnost nacionalnega znanstvenoraziskovalnega in
inovacijskega sistema;
spodbujanje sodelovanja v pan-evropskih (ESFRI) in mednarodnih raziskovalnih
infrastrukturah, ki dajejo prednost odprtemu dostopu in obdelavi podatkov ter ravnanju z
raziskovalnimi podatki;
sodelovanje pri razvoju in zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti nacionalnih raziskovalnih
infrastruktur ter njihovo povezovanje z evropsko in mednarodno raziskovalno infrastrukturo;
zastopanje interesov pristojnega ministrstva za znanost in drugih za področje pristojnih
organov v evropskih telesih na področju odprte znanosti (npr. EOSC) preko nacionalnih
predstavnikov, z namenom povečati možnosti za sodelovanje v raziskovalnih projektih, v
postopkih standardizacije in oblikovanja priporočil in možnosti za financiranje v okviru
programa Obzorje Evropa;
vzpostavitev in vzdrževanje portala SSOZ in kataloga, ki bo združeval raziskovalne rezultate,
storitve, orodja in infrastrukture v odprtem dostopu različnih obsegov in področij uporabe in
so plod slovenskega znanja, z namenom souporabe virov in storitev za razvoj novih inovativnih
tehnologij in storitev, produktivnosti in gospodarske koristi;
vzpostavitev in vzdrževanje skupnega kataloga certificiranih in drugih usposabljanj in
izobraževanj na področju FAIR in odprte znanosti ter vključitev v mednarodne kataloge (npr.
EOSC);
sodelovanje pri vzpostavljanju mreže kompetenčnih centrov odprte znanosti za zagotavljanje
usklajenega usposabljanja za podporo FAIR in odprti znanosti slovenskih JRO; sodelovanje pri
vzpostavitvi sheme programov, izobraževanj, izvajalcev, ciljnih skupin uporabnikov ter
usposabljanja na področju FAIR in odprte znanosti;
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sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih iniciativah na sorodnih področjih, kot sta
superračunalništvo, akademska omrežja ter IKT orodja za znanstveno sodelovanje in za
ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki so v interesu odprte znanosti;
gostovanje kompetenčnih centrov - informacijskih svetovalnih servisov za uporabnike odprte
znanosti - na portalu SSOZ;
ustanavljanje stalnih in občasnih strokovnih teles SSOZ za usklajevanje na področju odprte
znanosti, ki so več deležnikom v skupnem interesu;
promocija in spodbujanje uporabe načel odprte znanosti, načel FAIR pri ravnanju z
raziskovalnimi podatki za namene njihove uporabe v raziskavah, znanosti, izobraževanju in v
kontekstu občanske znanosti;
seznanjanje članov SSOZ po različnih komunikacijskih kanalih o razvoju odprte znanosti,
novostih, razpisih in o drugih sorodnih temah v slovenskem, evropskem prostoru in širše.
3. člen
Oblika skupnosti

Slovenska skupnost odprte znanosti ni pravna oseba. Podpisniki/člani se v skupnost združujejo
prostovoljno.
4. člen
Ustanovitev skupnosti
Podpisniki/člani se strinjajo, da je SSOZ uradno ustanovljena, ko dogovor o sodelovanju podpišejo vsaj
trije podpisniki Dogovora o sodelovanju v Slovenski skupnosti odprte znanosti. Za datum ustanovitve
SSOZ velja datum podpisa dogovora tretjega podpisnika/člana.
Z ustanovitvijo SSOZ se konstituira Svet SSOZ.
5. člen
Svet skupnosti
Člani se strinjajo, da si bodo prizadevali za dosego ciljev SSOZ in da bodo za izvajanje tega dogovora
oblikovali Svet SSOZ. Svet SSOZ je najvišji organ skupnosti, ki upravlja SSOZ. V Svetu SSOZ lahko
predstavlja člana zakoniti zastopnik, njegov pooblaščenec ali predstavnik podpisnika Dogovora (v
nadaljevanju subjekt; člen 8). Vsak član, razen pridruženih članov iz točke (2) 7. člena tega dogovora,
ima v Svetu SSOZ en glas.
Pristojnosti Sveta SSOZ:
- izvaja naloge iz 2. člena dogovora,
- odloča o izdaji soglasja k pristopu novih članov k SSOZ,
- predlaga članstvo in sodelovanje SSOZ v nacionalnih in mednarodnih organizacijah ter
infrastrukturah,
- za doseganje določenih ciljev SSOZ imenuje stalna in občasna strokovna telesa,
- sprejema letne načrte SSOZ ter stalnih in občasnih strokovnih teles,
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sprejema poročila o delu SSOZ ter stalnih in občasnih strokovnih teles SSOZ,
spremlja napredek na področju odprte znanosti v Sloveniji in širše.

Koordinator skliče Svet SSOZ v treh mesecih od ustanovitve SSOZ. Svet SSOZ se skliče praviloma dvakrat
na leto.
Svet SSOZ je sklepčen in veljavno odloča, kadar je na seji navzoča več kot polovica vseh članov SSOZ.
Če ni s tem dogovorom ali poslovnikom SSOZ določeno drugače, Svet SSOZ sprejema odločitve z več
kot polovico glasov navzočih članov.
Vsaka odločitev Sveta SSOZ, ki bi lahko imela za posledico finančne ali druge obveznosti (npr. o
članarinah v mednarodnih organizacijah), je veljavna le, če ima zagotovljeno ustrezno finančno
pokritost in soglasje člana/članov, ki bodo zagotovili sredstva oziroma izpolnili obveznosti.
V skladu s 6. členom dogovora sta predstavnika Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (v
nadaljevanju Arnes) ter Univerza v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor (v nadaljevanju UM UKM)
člana Sveta SSOZ po funkciji.
6. člen
Zastopanje skupnosti in koordinatorstvo
Arnes v Združenju Evropskega oblaka odprte znanosti (ang. European Open Science Cloud Association;
v nadaljevanju Združenje EOSC) zastopa Republiko Slovenijo kot imenovani nacionalni predstavnik
Slovenije.
Koordinator SSOZ je UM UKM.
UM UKM zagotavlja administrativno podporo delovanju SSOZ, Svetu SSOZ in stalnim ter občasnim
strokovnim telesom. Skrbi za transparentno obveščanje članov SSOZ, Sveta SSOZ in zainteresirane
javnosti o delovanju SSOZ, vključevanju v mednarodne organizacije in infrastrukture, projektnem
sodelovanju ter o aktivnostih ministrstva, pristojnega za znanost, na področju razvoja odprte znanosti
v Sloveniji in širše.
UM UKM kot upravljalec osebnih podatkov ravna v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
in drugimi relevantnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
UM UKM in Arnes sta skrbnika spletnega portala SSOZ.
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7. člen
Članstvo
Člani SSOZ so akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in
zasebnega prava, zveze in infrastrukture ter drugi (v nadaljevanju subjekti), ki izkazujejo interes za
sodelovanje. Člani SSOZ nimajo finančnih obveznosti do SSOZ.
Članstvo v SSOZ:
- (1) člani, podpisniki dogovora o sodelovanju, in
- (2) pridruženi člani.
Člani, podpisniki dogovora, in pridruženi člani predstavljajo Slovensko skupnost odprte znanosti.
(1) Akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in zasebnega prava,
zveze in infrastrukture (člani) se lahko skupnosti pridružijo z izraženim interesom o sodelovanju preko
pristopne izjave in s podpisom dogovora o sodelovanju.
Subjekti, ki podpišejo dogovor o sodelovanju v SSOZ, so člani, ki imajo pravico imenovati predstavnika
v Svet SSOZ ter soodločati o delovanju skupnosti. Neločljiv del dogovora o sodelovanju je izjava o
zastopanju člana v Svetu SSOZ.
Svet SSOZ izda soglasje k pristopu novega člana v SSOZ na podlagi pristopne izjave. Subjekt postane
član SSOZ, ko podpiše Dogovor o sodelovanju v SSOZ.
Član lahko izstopi iz SSOZ s pisno izjavo o odstopu od tega dogovora v skladu z drugim odstavkom 13.
člena te pogodbe.
Šteje se, da je član izstopil iz SSOZ tudi v primeru, če se njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba,
predstavnik člana, ne udeleži sestankov Sveta SSOZ in ni aktiven v strokovnih telesih več kot 2 leti. O
izstopu iz skupnosti odloči Svet SSOZ s sklepom, katerega kopija se pošlje zakonitemu zastopniku ali
morebitni pooblaščeni osebi člana.
(2) Fizične osebe z izpolnitvijo pristopne izjave izrazijo interes sodelovati v SSOZ. Z oddano pristopno
izjavo postanejo pridruženi člani SSOZ. Z izpolnitvijo pristopne izjave se pridruženi člani strinjajo s
pravili, ki določajo delovanje SSOZ.
Pridruženi člani lahko sodelujejo na sestankih Sveta SSOZ, vendar nimajo volilne pravice. Pridruženi
člani lahko sodelujejo v stalnih in občasnih strokovnih telesih SSOZ.
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8. člen
Poslovnik skupnosti
Natančnejša pravila, ki določajo delovanje SSOZ, ureja poslovnik SSOZ, ki ga sprejme Svet SSOZ z več
kot polovico glasov navzočih članov.
V primeru nasprotja med pravili iz prejšnjega odstavka in dogovora o sodelovanju se uporabljajo
določila dogovora o sodelovanju.
9. člen
Financiranje skupnosti
Za administrativno podporo dejavnosti delovanja SSOZ se bodo sredstva zagotavljala s financiranjem
preko ministrstva, pristojnega za znanost, glede na veljavne predpise ter strateške in akcijske
dokumente s področja znanosti.
Za izvajanje nalog posameznih članov v okviru SSOZ, ki predstavljajo skupni interes, člani zagotavljajo
sredstva v okviru svoje dejavnosti.
Člani SSOZ si bodo prizadevali pridobivati tudi projektna in druga sredstva, katerih rezultati dejavnosti
bodo omogočili razvoj odprte znanosti v Sloveniji in predstavljali vzajemno korist za vse deležnike SSOZ.
10. člen
Spremembe dogovora
Vse morebitne dopolnitve in spremembe tega dogovora se dogovorijo z aneksom k dogovoru. Aneks
velja, če ga podpiše več kot dve tretjini vseh članov.
Pristop novega člana ne šteje kot dopolnitev ali sprememba tega dogovora.
11. člen
Prenehanje obstoja skupnosti
SSOZ preneha obstajati, če tako soglasno odločijo vsi člani sveta SSOZ ali če ima manj kot tri člane.
12. člen
Nesporazumi
Podpisnik se obveže, da bo sodeloval v duhu dobrih poslovnih običajev in se vzdržal vsakršnega
ravnanja, ki bi utegnilo škoditi drugim podpisnikom dogovora o sodelovanju. Morebitne nesporazume
bo reševal po mirni poti.
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13. člen
Podpis dogovora
Ta dogovor o sodelovanju je napisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme po 1 (en) izvod
podpisnik/član SSOZ in koordinator UM UKM.
Odstop od dogovora o sodelovanju član izvede s pisno izjavo o odstopu. Pri tem predloži izjavo o
odstopu od tega dogovora, datum in kraj odstopa ter podpis zakonitega zastopnika člana.
V primeru odstopa od Dogovora o sodelovanju v SSOZ koordinator UM UKM zavede na podpisani
pristopni izjavi člana (datum, kraj, številka seje in številka sklepa sveta SSOZ, vsebina sklepa sveta SSOZ,
podpis zakonitega zastopnika UM UKM) uradno zabeležko o odstopu na podlagi sklepa Sveta SSOZ.
UM UKM vodi arhiv vseh izjav o pristopu/odstopu. Ob vsakokratni spremembi članstva pripravi UM
UKM za člane posodobljen seznam vseh članov, kot del gradiva sestankov Sveta SSOZ, in posodobljen
seznam članov javno objavi na portalu SSOZ.
Podpisnik dogovora/član SSOZ:
V/Na
Dne
Naziv subjekta

Naslov subjekta

Kontaktni podatki subjekta
(telefon, e-pošta)
Soglašamo, da SSOZ navedene
kontaktne podatke uporablja v namene
obveščanja in komunikacije po
elektronski pošti1
Ime zastopnika subjekta

Podpis

Žig

1

Pri obdelavi in ravnanju z osebnimi podatki bo upravljalec osebnih podatkov UM UKM ravnal v skladu s Splošno uredbo
o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi relevantnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
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Koordinator SSOZ:
V/Na

Mariboru

Dne
Naziv subjekta
Naslov subjekta
Kontaktni podatki subjekta
(telefon, e-pošta)
Ime zastopnika subjekta

Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10, 2000 Maribor
++386 2 25 07 078; dunja.legat@um.si
mag. Dunja Legat

Podpis

Žig
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Izjava o zastopanju člana v Svetu Slovenske skupnosti odprte znanosti
V skladu s točko (1) 7. člena Dogovora o sodelovanju v Slovenski skupnosti odprte znanosti,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ime in priimek zastopnika subjekta)

kot zastopnik subjekta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(naziv subjekta)

DA /
(označiti),

NE izjavljam, da bom predstavnik člana v Svetu Slovenske skupnosti odprte znanosti

oziroma
za zastopanje v Svetu Slovenske skupnosti odprte znanosti do preklica s podpisom te izjave pooblaščam
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe ter kontaktni podatki: elektronski naslov, službeni telefon).

Soglašamo, da SSOZ navedene kontaktne podatke uporablja v namene obveščanja in komunikacije
po elektronski pošti.2
V/Na
Dne
Naziv subjekta
Naslov subjekta

Ime zastopnika subjekta

Podpis

Žig

2

Pri obdelavi in ravnanju z osebnimi podatki bo upravljalec osebnih podatkov UM UKM ravnal v skladu s Splošno uredbo
o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi relevantnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
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