Na podlagi 29. člena in v skladu z ostalimi določbami Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljevanju: ZZrID) Uredbe o financiranju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 35/22, v
nadaljevanju: Uredba) in Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, Uradni
list št. 87/2022) ter normativov in standardov, ki jih je sprejela Vlada RS, sta Znanstveni svet (v
nadaljevanju ZS) in direktor Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko (v nadaljevanju INR) sprejela
na svoji seji dne, 28. 6. 2022

PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI INŠTITUTA NOVE REVIJE, ZAVODA ZA HUMANISTIKO
1. člen
(Predmet Pravilnika)
(1) Pravilnik o upravljanju sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti
Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja stabilno
financiranje in določa postopke za izvedbo aktivnosti v okviru stabilnega financiranja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(2) Pravilnik vsebuje določila o:
- postopkih spremljanja izvajanja in vrednotenja obstoječega raziskovalnega (v nadaljevanju RP)
in infrastrukturnega (v nadaljevanju IP) programa,
- ustanovitvi novega ali preoblikovanju obstoječega ali ukinitvi RP oziroma IP,
- načinu spremljanja sestave RP, IP ali novih programov in določitvi vodje posameznega
raziskovalnega programa;
- finančnih elementih delovanja RP in IP;
- zagotovitvi financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti;
- izvedbi institucionalne samoevalvacije;
- izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev;
- izvajanju drugih strateških nalog INR.
I.

OPREDELITEV STABILNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(Namen stabilnega financiranja)

(1) V okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju S-ZRD) se
zagotavlja sredstva za:
- Institucionalni steber financiranja (v nadaljevanju ISF), ki je namenjen financiranju
infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti ter druge institucionalne
infrastrukture na INR za podporo in zagotavljanje nemotene izvedbe
znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
- Programski steber financiranja (v nadaljevanju PSF), ki je namenjen financiranju RP in IP
in novih raziskovalnih programov (v nadaljevanju PSF-RP) in mladih raziskovalcev (v
nadaljevanju PSF-MR) na INR;
- Razvojni steber financiranja (v nadaljevanju RSF), ki je namenjen spodbujanju razvoja
znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti na INR;
- Programe nacionalnih raziskav (v nadaljevanju PNR), ki so namenjeni financiranju
raziskovanja tematik, pomembnih za Republiko Slovenijo.
(2) INR pripravi letni načrt razdelitve sredstev za izvajanje stabilnega financiranja S-ZRD skladno
z določbami Uredbe.
(3) INR v letnem poročilu poroča o porabi sredstev stabilnega financiranja skladno z določbami
Uredbe.
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3. člen
(Pristojni organi in delovna telesa)
(1) Pristojni organi in komisije za izvajanje stabilnega financiranja S-ZRD na INR so:
- direktor;
- Znanstveni svet INR ( v nadaljevanju ZS);
- Komisija za izbor mentoric in mentorjev ter spremljanje mladih raziskovalk in
raziskovalcev (v nadaljevanju KMR).
(2) Pristojnosti in odgovornosti organov in KMR za izvajanje S-ZRD so:
Direktor:
- predlaga ZS v sprejem končni predlog financiranja raziskovalnih programov (v
nadaljevanju RP);
- posreduje ZS predlog o preoblikovanju RP in IP;
- predlaga ZS da odloči o vodji RP ali IP;
- skrbi za integriteto procesa vrednotenja RP in IP;
- pripravlja predloge za odločanje na ZS
- druge naloge v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti INR.
Znanstveni svet INR:
- sprejema letna Merila INR za razporejanje letnih sredstev stabilnega financiranja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, pri čemer poleg ZZrID in Uredbe upošteva tudi
sklep ministra, pristojnega za znanost, o letni določitvi sredstev stabilnega financiranja;
- letno sprejme finančni načrt stabilnega financiranja INR, ki vsebuje namen in obseg
sredstev po posameznih stebrih in znotraj stabilnega financiranja (PSF-MR in PSF-RP,
ISF-U in ISF-I);
- spremlja RP;
- vodi postopke vrednotenja RP in IP;
- na predlog direktorja po potrebi pripravi rebalans letnega finančnega načrta;
- na predlog direktorja potrdi Komisijo za izbor mentoric in mentorjev ter spremljanje
mladih raziskovalk in raziskovalcev (v nadaljevanju KMR):
- na predlog direktorja sprejme strateške usmeritve za ustanavljanje novih RP in IP;
- sprejema predloge o preoblikovanju RP in IP;
- na predlog direktorja odloči o ustanovitvi novega RP ali IP.
- določa strateške usmeritve na področju raziskovalnega dela INR
- potrdi vodjo RP in IP na predlog direktorja;
- potrdi predloge novih RP in IP.
V primeru, da bi INR sodelovala pri izvajanju raziskovalnih programov, ki bi se izvajali na drugih RO
ali drugih pravnih osebah morajo pristojni organi teh institucij, na kateri je RP matičen, uskladiti vse
postopke, ki so opisani v tem pravilniku. V primeru, da do uskladitve predlogov ne pride, se v postopek
usklajevanja vključi direktor.
Komisija za izbor mentoric in mentorjev ter spremljanje mladih raziskovalk in
raziskovalcev opravlja naloge v skladu s 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom Pravilnika
ARRS o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in v skladu s Pravilnikom

o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki ga je sprejel ZS INR
4. člen
(Spremljanje in načrtovanje)

(1) INR letno objavi »Poziv za spremljanje izvajanja in financiranja RP in IP.
(2) INR pozove vodji RP in IP k oddaji:
-

poročila o izvajanju programa (za programe v 3. letu delovanja ali če se jim naslednje
leto zaključuje 6-letno izvajanje);
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-

programa dela za naslednje 6-letno obdobje za programe, ki se jim zaključuje 6-letno
obdobje financiranja;
strukturnega poročila, ki vključuje poročilo o sestavi programa, podatke o izpolnjevanju
kriterijev za vodje programov ter možne predloge za preoblikovanje programa;
finančnega poročila za tekoče leto in finančnega načrta.

(3) ZS vsako leto izvede vrednotenje programskih skupin RP in IP v skladu s sprejeto metodologijo
INR za vrednotenje RP in IP.
5. člen
(Finančno načrtovanje)
(1) ZS sprejme na predlog direktorja merila za delitev sredstev v okviru finančnega načrta znotraj
stabilnega financiranja, s katerimi določa:
- razmerje med posameznimi stebri stabilnega financiranja v skladu z uredbo;
- oblikovanje rezervnih sredstev, njihov namen in postopke dodelitve teh sredstev;
- pravila oblikovanja in porabe drugih sredstev.
II.

INSTITUCIONALNI STEBER FINANCIRANJA: ISF
6. člen
(Namen institucionalnega stebra)

(1) Institucionalni steber financiranja je namenjen financiranju infrastrukturnega programa ter
upravljavskim in podpornim dejavnostim na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
skladno z nameni, opredeljenimi v Uredbi.
7. člen
(Način zagotovitve financiranja neprekinjenosti dela med posameznimi projekti)
(1) Za zagotovitev neprekinjenosti dela med posameznimi projekti se iz prejetih ISF sredstev po
potrebi vzpostavi premostitveni sklad.
8. člen
(Vodja infrastrukturnega programa)
(1) Vodja infrastrukturnega programa je vodja IP na INR.

III.

PSF: RAZISKOVALNI in INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
9. člen
(Postopek spremljanja izvajanja obstoječih programov)

(1) ZS spremlja izvajanje obstoječih programov preko vsebinskih in strukturnih poročil. Po potrebi
lahko ZS zahteva od vodij RP in IP dodatne informacije oz. pojasnila.
10. člen
(Vrednotenje obstoječih programov)
(1) Postopki vrednotenja obstoječih RP in IP se izvajajo na dveh ravneh:
- Vrednotenje programov s strani ARRS, opredeljeno z ocenami programov, ki jih za
delovanje pridobijo ob izvedbi vrednotenja na vsakih 6 let.
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-

Vrednotenje s strani INR, ki ga izvaja ZS na podlagi neodvisnih recenzentskih mnenj
in poročil raziskovalnih programov, upoštevajoč metodologijo.

(2) ZS vodi in spremlja, v skladu s sprejeto metodologijo INR, postopek vrednotenja RP in IP ter
pripravi predloge za nadaljnje odločanje v okviru delovanja INR.
(3) ZS pridobi neodvisne recenzente v postopku vrednotenja RP in IP, da bi lahko obravnaval
podane ocene ocenjevalcev in pripravil predloge sklepov za izvajanje in financiranje
raziskovalnih programov, ki jih nato ZS potrdi.
(4) Glede na rezultate vrednotenja se lahko obseg financiranja RP in IP v skladu s sprejeto
metodologijo: poveča, zmanjša ali ohrani.
(5) Obseg financiranja RP in IP predlaga direktor v odločanje ZS.
(6) Po sprejetju sklepa ZS o izvajanju in financiranju RP in IP se vodjem pošlje ocene poročil z
obrazložitvijo in sklep o višini financiranja RP in IP, ki velja od 1. januarja naslednjega leta
dalje.
11. člen
(Preoblikovanje RP in IP)
(1) Preoblikovanje RP in IP lahko predlaga ZS v okviru letnega poziva INR v skladu z ocenami
vrednotenja INR in priporočili evalvacije ARRS, tako da se obstoječi RP in IP:
- priključi h kateremu od drugih RP in IP (združitev programov) ali
- razdeli na dva ali več novih raziskovalnih in infrastrukturnih programov (razdružitev
programov).
(2) Pri programih, ki se izvajajo na več pravnih osebah, da predlog pravna oseba, na kateri deluje
vodja RP ali IP.
(3) Po obravnavi predlogov preoblikovanja pošlje direktor predlog v potrditev ZS.

12. člen
(Ukinitev programa)
(1) Ukinitev RP ali IP lahko predlaga vodja RP ali IP, direktor ali ZS, če RP ali IP na osnovi
metodologije ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje financiranje. Na podlagi predloga-ov odloča o
ukinitvi ZS.
(2) Sredstva ukinjenega programa ostanejo na INR in se porabijo za financiranje aktivnosti PSF
(financiranje novih raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev),.
13. člen
(Ustanovitev novega RP ali IP)
(1) V primeru razpoložljivih sredstev v okviru stebra PSF posreduje INR poziv za posredovanje
predlogov novih RP ali IP.
(2) ZS vodi ocenjevalni postopek predlaganih novih programov. Na podlagi postopkov in kriterijev,
opredeljenih v metodologiji se pripravi seznam novih RP ali IP, ki jih sprejme ZS.
(3) Kriteriji in načini ocenjevanja so natančneje opredeljeni v metodologiji ocenjevanja RP in IP.
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14. člen
(Sestava in način spreminjanja sestave programske skupine)
(1) Programska skupina mora biti oblikovana v skladu s Pravilnikom ARRS, prav tako morajo člani
programskih skupin izpolnjevati pogoje v skladu s Pravilnikom ARRS.
(2) Ustreznost sestave programskih skupin za posamezni program redno preverja in zagotavlja INR
in o tem poroča v letnem strukturnem poročilu ARRS.
(4) Med izvajanjem raziskovalnega programa se lahko spremeni sestavo programske skupine, ki jo
potrdita direktor in ZS.
15. člen
(Sprememba raziskovalnega področja)
(1) Sprememba raziskovalnega področja je možna samo v obdobju po ARRS evalvaciji
raziskovalnega programa in pred sklenitvijo nove pogodbe o stabilnem financiranju.
16. člen
(Pogoji za vodenje RP in IP, odgovornosti in pristojnosti vodje ter postopek spremembe vodje)
(1) Vodje programskih skupin za dobo 6 let imenuje direktor na predlog ZS.
(2) Za vodjo RP je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku ARRS in ZZrID.
(3) Izpolnjevanje pogojev za vodjo RP in IP redno preverja in zagotavlja INR in o tem poroča v
letnem strukturnem poročilu ARRS.
17. člen
(Odgovornosti in pristojnosti vodje)
(1) Poleg odgovornosti in pristojnosti, ki so navedene v Pravilniku ARRS, je vodja RP in IP
pristojen in odgovoren tudi za:
- določanje vsebinskih in časovnih strateških prioritet programa;
- nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za članstvo v RP in IP vseh članov;
- predlaganje in nadzor vključitve ustreznih članov v RP in IP;
- sodelovanje programske skupine v postopku vrednotenja dela in rezultatov programa;
- nadzor nad ustreznostjo razširjanja rezultatov (zagotavljanje navajanja INR in ARRS
pri programu-ih, ki so financirani s strani ARRS in INR, tudi če gre za deljene programe, navedba številke programa in financerja, …);
- zagotavljanje drugih pogojev, ki jih predpisujejo predpisi INR, ARRS ali resornega
ministrstva (npr. zahteve o odprti dostopnosti objav, ...);
- redno sklicevanje sestankov vseh članov programske skupine, komuniciranje s člani in
informiranje vseh članov s področja delovanja raziskovalnega programa;
- upoštevanje kodeksa za raziskovalce.
18. člen
(Menjava vodje)
(1) Do menjave vodje lahko pride zaradi:
- odstopa vodje RP ali IP;
- prenehanja delovnega razmerja vodje RP oziroma IP na INR;
- izpolnitve pogojev za upokojitev vodje RP ali IP;
- slabe ocene vodenja RP ali IP v okviru rednega vrednotenja programske skupine;
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-

v primeru kršitev nalog in odgovornosti vodje RP ali IP, ugotovljenih v okviru rednega
vrednotenja;
v primeru kršitev nalog in odgovornosti vodje RP ali IP , na katere opozorijo člani
programske skupine.

(2) Za ugotovitev kršitev nalog in odgovornosti vodje RP ali IP iz prejšnje alineje imenuje direktor
neodvisno tričlansko komisijo z zunanjimi člani.
(3) Obrazložen predlog menjave s predlogom novega vodje RP ali IP pošlje direktor ZS. ZS
posreduje mnenje direktorju, ki s sklepom odloči o menjavi vodje RP. V primeru, da direktor
ne potrdi predlaganega novega vodje RP ali IP, pozove ZS k posredovanju novega predloga.
19. člen
(Finančni elementi RP in IP)
(1) Finančni elementi vsebujejo:
- Določitev upravičenih stroškov;
- Enotna metodologija razporejanja posrednih stroškov INR;
- Določitev meril za delitev obsega sredstev po RP in IP.
(2) RP in IP se določi letni obseg financiranja po opravljeni evalvaciji 3. in 6. leto izvajanja
programa.
20. člen
(Finančna poročila)
(3) INR v okviru poziva vsako leto odda finančno poročilo za RP in IP, ki so financirani v okviru
stabilnega financiranja INR.
(4) Podatki se oddajo na predpisanem obrazcu, ki vsebuje specifikacijo porabe višine sredstev po
ekonomskih namenih za posamezen RP in IP.
21. člen
(Deljeni raziskovalni programi)
(1) Način upravljanja in vrednotenja RP in IP, ki potekajo na več RO, se določi v pogodbi o
sodelovanju med izvajalskimi RO. Sestavni deli pogodbe o sodelovanju so finančna razdelitev
sredstev med partnerji, vsebinska razdelitev dela in navedba sodelujočih raziskovalcev.

IV.

INSTITUCIONALNA SAMOEVALVACIJA
22. člen
(Institucionalna samoevalvacija)

(1) INR izvede institucionalno samoevalvacijo v skladu z usmeritvami Pravilnika o stabilnem
financiranju ARRS v petem letu šestletnega pogodbenega obdobja.
(2) ZS sprejme poročilo o institucionalni samoevalvaciji.
(3) Povzetek poročila se objavi na spletni strani INR. Celotno poročilo se posreduje ARRS in
ministrstvu, pristojnemu za znanost, najkasneje v roku enega meseca po njegovem sprejetju.
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V.

STRATEŠKE USMERITVE
23. člen
(Strateške usmeritve)

(1) Strateške usmeritve INR na raziskovalnem področju so opredeljene in javno objavljene na
spletni strani INR s poudarkom na:
- odprti znanosti in odgovornemu upravljanju raziskovalnih podatkov;
- odprtosti raziskovalne infrastrukture;
- spoštovanju standardov etike in integritete v raziskovanju;
- upoštevanja enake zastopanosti spolov in različnosti spolov pri načrtovanju in izvajanju
raziskav;
- internacionalizaciji;
- prenosu znanja v družbo in krepitvi strokovnega, družbenega in gospodarskega vpliva;
- razvoju kadrov z upoštevanjem načela enakih možnosti.
VI.

ENAKOPRAVNOST PRI IZBIRI VODIJ RP IN IP IN NOSILCEV
KLJUČNIH VODSTVENIH FUNKCIJ
24. člen

V skladu z Ustavo Republike Slovenije spoštuje INR načela enakopravnosti pri potrjevanju predlogov
vodij RP in IP ter nosilcev drugih ključnih vodstvenih funkcij.
V teh načelih se upošteva tudi spodbujanje starostne in spolne uravnoteženosti.

VII.

PREHODNE DOLOČBE
25. člen

(1) Metodologijo za vrednotenje raziskovalnega-ih in infrastrukturnega programa-ov INR sprejme
ZS najkasneje v 12 mesecih po sprejemu tega pravilnika.
Do sprejetja metodologije se ne posega v obstoječo strukturo RP in IP. Izhodiščno stanje je v
obsegu sredstev za RP in IP na dan 1. 1. 2022.
Do sprejema metodologije velja, da se dodatna sredstva PSF razdelijo sorazmerno z dosedanjo
razdelitvijo sredstev za financiranje RP in IP.
(2) Direktor na podlagi načrta predlaga ZS da odloči, kdaj se prvič pošlje poziv za nove
raziskovalne programe.
(3) Cenovne kategorije raziskovalnih programov v letu 2022 ostanejo nespremenjene v primerjavi
z letom 2021.
(4) Vrednotenje RP in IP se začne izvajati leta 2023.
(5) Kratkoročne strateške usmeritve se prvič določijo v programu dela za leto 2024.
(6) INR pripravi načrt spodbujanja razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti
znotraj RSF po prejemu zagotovila o predvidenem začetku financiranja tega stebra.
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VIII.

KONČNE DOLOČBE

26. člen
(Neposredna uporaba podzakonskih aktov ARRS)
(1) V primeru, da ARRS po sprejemu in po uveljavitvi tega Pravilnika izda podzakonski akt, ki
drugače ureja financiranje in postopke stabilnega financiranja, se neposredno uporablja akt
ARRS.
27. člen
(Začetek veljavnosti)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na ZS in objavi na spletni strani INR.

Dr. Dean Komel
Predsednik Znanstvenega sveta
Tomaž Zalaznik
direktor
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