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Projekt „National Initiatives for Open Science in 
Europe – NI4OS“

• Iniciativa za nacionalni oblak odprte znanosti.
• Sodelovanje slovenskih deležnikov, ponudnikov storitev in 

infrastruktur na področju odprte znanosti.
• Izgradnja slovenskega kataloga storitev ter raziskovalnih in e-

infrastruktur.
• Vključevanje slovenskega znanja, storitev, infrastruktur in 

zmogljivosti v Evropski oblak odprte znanosti.
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EOSC vizija

Vir: EOSC Strategic Implementation Roadmap 2018-2020, May 2018, European Commission

Od razdrobljenosti in neenakomernega dostopa do modela univerzalnega 
dostopa do podatkov

EOSC model: federacija podatkovnih/raziskovalnih infrastruktur
Po načelu: odprta, kolikor je mogoče, zaprta, kolikor je nujno potrebno



EOSC National Structures: an overview of the national EOSC coordination 
and engagement mechanisms in Europe
Garavelli, Sara; Märkälä, Anu; Liinamaa, Iiris; https://zenodo.org/record/5668275

• EOSC Nordic: Danska, Estonija, Finska, Islandija, Latvija, 
Litva, Norveška, švedska
• EOSC Pillar: Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija
• EOSC Synergy: Češka, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Slovaška, Španija, Združeno Kraljestvo
• NI4OS-Europe: Albanija, Armenija, Bosna in Herzegovina, 
Bulgarija, Hrvaška, Ciper, Gruzija, Grčija, Madžarska, Severna 
Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovenija 

+ Švica

• 83 % ima nacionalno strukturo že vzpostavljeno ali je v procesu 
nastajanja. 

• oblike: konzorcij, pravna oseba, strokovna skupina, nacionalni 
program.

https://zenodo.org/record/5668275


Identifikacija slovenskih deležnikov na področju 
odprte znanosti (Ni4OS)

https://ni4os.eu/os-stakeholders-map/


 povezovanje deležnikov odprte
znanosti v Sloveniji s ciljem vzpostaviti
sodoben, mednarodno pomemben in konkurenčen
znanstveni sistem, ki temelji na načelih odprte znanosti;

 širitev skupnosti odprte znanosti in vključevanje 
novih članov;

 vzpostavitev zaupanja vrednega integriranega
virtualnega okolja z dostopom do raziskovalnih
rezultatov in interoperabilnih storitev, ki bodo slovenskim
raziskovalcem omogočale dostop, 
hrambo, upravljanje, analizo, 
deljenje in ponovno uporabo
raziskovalnih rezultatov;

 spodbujanje razvoja odprte znanosti v 
Sloveniji in vzajemnega sodelovanja vseh 
deležnikov;

 sooblikovanje strateških 
dokumentov za razvoj odprte 
znanosti v Sloveniji;

 sodelovanje pri razvoju in 
zagotavljanju dolgoročne 
vzdržnosti nacionalnih 
raziskovalnih infrastruktur ter 
njihovo povezovanje z evropsko in mednarodno 
raziskovalno infrastrukturo;

 vzpostavitev in vzdrževanje portala 
SSOZ in kataloga, ki bo združeval 
raziskovalne rezultate, storitve, orodja in 
infrastrukture v odprtem dostopu različnih obsegov 
in področij uporabe;

 ustanavljanje stalnih in občasnih 
strokovnih teles SSOZ za 
usklajevanje na področju odprte znanosti, ki so 
več deležnikom v skupnem interesu;

 …

Namen



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

ARNES: zastopa Republiko 
Slovenijo kot imenovani nacionalni 
predstavnik Slovenije v Združenju 
Evropskega oblaka odprte znanosti 
(EOSC);

Univerza v Mariboru, Univerzitetna 
knjižnica Maribor: zagotavlja 
administrativno podporo delovanju 
SSOZ, njenim organom in stalnim in 
občasnim strokovnim telesom;

UM UKM in Arnes: administratorja 
spletnega portala SSOZ.

 Člani se v skupnost združujejo prostovoljno;
 Člani nimajo finančnih obveznosti do SSOZ
 Podpisniki/člani s tem dogovorom ustanavljajo 

SSOZ in določajo njeno delovanje, medsebojne 
pravice in obveznosti članov;

 Najvišji organi skupnosti je Svet SSOZ;
 Za doseganje določenih ciljev SSOZ lahko Svet 

ustanovi stalna in občasna strokovna telesa;

 Članstvo v SSOZ:
(1) člani, podpisniki dogovora o sodelovanju in (2) 
pridruženi člani. 

(1) Člani imajo pravico imenovati predstavnika v Svet 
SSOZ ter soodločati o delovanju skupnosti.

(2) Pridruženi člani lahko sodelujejo po svoji volji v 
strokovnih telesih SSOZ.



Lansiranje portala – januar 2022
https://odprtaznanost.si

• portal Odprta knjižnica,
• ADP/ Usposobi se,
• primeri dobrih praks,
• ambasadorji odprte znanosti …



EOSC Marketplace SSOZ katalog



Hvala za pozornost!

dunja.legat@um.si

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor


	Slovenska skupnost odprte znanosti
	Slide Number 2
	EOSC vizija
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

