
Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti  Inštituta za 

razvojne in strateške analize 

Na podlagi Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 87/22 ter popravka št. 103/22 z dne 29. 7. 2022), Inštitut IRSA 

sprejme interni akt z naslednjo vsebino: 

1.člen 

Raziskovalna organizacija (RO) na podlagi tega akta upravlja svoje znanstvenoraziskovalno 

ter infrastrukturno delo in programe, zlasti z vidika finančne avtonomije, vrednotenja in 

vsebinske prilagoditve, tako v metodološkem smislu  kot tudi v smislu aktualnosti in novih 

teoretskih izzivov. 

2. člen 

Vrednotenje rezultatov dela na raziskovalnih programih je v pristojnosti vodje teh programov. 

Ta poda vsako leto oceno dela na podlagi bibliografskih oz. bibliometričnih podatkov. 

3. člen 

Vodja raziskovalnega programa mora imeti izkušnje z raziskovalnim delom, biti mora 

vključen v mednarodno sodelovanje ter izkazovati znanstveno odmevnost z objavami in citati.  

Na predlog direktorja ali skupine raziskovalcev ga določi in potrdi Svet inštituta. 

4. člen 

Spremembe tematske usmerjenosti programa so možne, toda le na podlagi širše diskusije med 

člani skupine. Sklep o tem na osnovi upoštevanja o strateških in dolgoročnih ciljih ter tehtanja 

argumentov za in proti, sprejme vodja programa, potrdi pa Svet inštituta. 

5. člen 

Vodja je odgovoren za finančno plat programa oz. za programski steber financiranja, za 

sprejem novih članov in celotno poslovanje. O tem mora letno poročati Svetu inštituta. 

Finančno poslovanje oz. razporejanje finančnih sredstev je v domeni RO, upoštevajo se 

splošni principi, ki jih izrecno narekuje ARRS. 

6. člen 

Postopek samoevalvacije se izvede vsaka tri leta oz. v soglasju z zahtevami ARRS. Zanjo je 

odgovoren vodja skupaj z direktorjem RO. 

7.člen 

Vodstvo si bo prizadevala za uravnoteženo sestavo programske skupine, tako z vidika starosti 

oz. zastopanosti različnih generacij kot tudi z vidika spolne zastopanosti oz. večje vloge 

raziskovalk. 

 



8.člen 

Inštitut oz. RO poleg raziskovalnega dela (program in projekti) razvija tudi infrastrukturni 

program, kamor spada zlasti založniška dejavnost, urejanje spletne strani oz. platforme ter 

urejanje drugih zbirk podatkov. Tu je pomembno arhiviranje podatkov, ki se nanašajo na 

izvedbo kvalitativnih raziskav (ter drugih raziskav na osnovi triangulacije) v zadnjih letih. 

Infrastrukturni program ima svojega vodjo, ki usmerja delovanje in določa prednostne naloge. 
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