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PRIPOROČILA V ZVEZI Z USTANOVITVIJO 
NACIONALNEGA TELESA ZA INTEGRITETO V ZNANOSTI 

 
Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti, ki sta ga 
ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport, 
podaja naslednja priporočila v zvezi z ustanovitvijo nacionalnega telesa za integriteto v znanosti: 
 

I. SPLOŠNO PRIPOROČILO:  
 
Prevladalo je stališče, da naj bo Nacionalni svet za integriteto v znanosti posvetovalni organ, ki bo izdajal 
mnenja o kršitvi etičnih pravil. Njegova pristojnost naj ne bo izrekanje sankcij niti odločanje o pritožbah 
zoper odločitve etičnih komisij na posameznih institucijah. Glede na to naj zakon uredi le temeljna vprašanja 
čim širše ter razmejitve med pristojnostmi sveta in etičnimi komisijami na posameznih institucijah in 
medsebojne obveznosti. To pomeni, da se svet samostojno odloča, ali bo neko zadevo obravnaval, ne glede na 
to, ali je že bila obravnavana v okviru posamezne etične komisije.  
 

II. POSAMEZNA PRIPOROČILA: 
 

II.1. Naloge Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti so: 

II.1.1. preventivno delovanje in izobraževanje na področju etike v znanosti z namenom spodbujanja dobrih 
praks in preprečevanja nepoštenosti; 
II.1.2. sprejemanje mnenj o ravnanju v skladu z etičnimi pravili po lastni presoji ter na predlog institucij in 
posameznikov. V okviru tega tudi podajanje svetovalnih mnenj posameznim etičnim komisijam ali 
znanstvenoraziskovalnim institucijam na njihov predlog (morebitne omejitve v zvezi s podajanjem predlogov 
bodo določene v podzakonskem aktu oziroma v poslovniku); 
II.1.3. sodelovanje z etičnimi komisijami v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah ter podajanje mnenj 
oziroma priporočil k njihovim internim etičnim kodeksom; 
II.1.4. sodelovanje v mednarodnih omrežjih in združenjih; 
II.1.5. spodbujanje raziskovanja in seznanjanja javnosti z vprašanji etike v raziskovalni dejavnosti; 
II.1.6. objava letnega poročila. 
 

II.2. Normativna podlaga za oblikovanje in delovanje (pravice in obveznosti ter financiranje) Nacionalnega 

sveta za integriteto v znanosti je zakon. 
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II.3. Nacionalni svet za integriteto v znanosti je neodvisni organ, mandat njegovih članov traja štiri leta z 

možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Z delno menjavo članov je treba zagotoviti kontinuiteto razprav in 
delovanja. 
 

II.4. Število članov Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti bi moralo biti tako, da bi zagotavljalo 
operativnost. Okviren predlog je 10 članov.  
 

II.5. Člane Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti imenujejo: SAZU (3 člane), rektorska konferenca (3 
člane), KOSRIS (2 člana) ter združenja samostojnih visokošolskih in raziskovalnih organizacij (2 člana).  
 

II.6. Člani Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti so pri svojem delovanju neodvisni in ne zastopajo 
institucije.  
 

II.7. Delovanje Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti se financira iz proračuna Republike Slovenije.  

 

II.8. Nacionalni svet za integriteto v znanosti deluje na sedežu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

 

II.9. Področje dela Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti je visokošolska in raziskovalna dejavnost. 
 

II.10. Nacionalni svet za integriteto v znanosti sprejema mnenja na podlagi mednarodnih etičnih 
standardov in etičnih meril, ki veljajo na posameznih področjih znanosti.   
 

II.11. Nacionalni svet za integriteto v znanosti sprejme in spreminja poslovnik za svoje delovanje z 
dvotretjinsko večino (najmanj 7 članov). 
 

II.12. Kot pomoč pri svojem delu lahko Nacionalni svet za integriteto v znanosti imenuje strokovne komisije. 

Člani strokovnih komisij so lahko tudi zunanji strokovnjaki. 
 
Sprejeto na 2. seji Sveta za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v 
znanosti 3. aprila 2017, v sestavi:  
 
 

 akad. Jože Krašovec, predsednik, 
 dr. Marija Bešter Rogač, članica, 
 dr. Tomaž Boh, član, 
 dr. Zoran Grubič, član, 
 dr. Janja Hojnik, članica, 
 dr. Andreja Kocijančič, članica, 
 akad. Alojz Kralj, član, 
 dr. Tamara Lah Turnšek, članica, 
 dr. Jadran Lenarčič, član, 
 dr. Branko Lobnikar, član, 
 dr. Peter Maček, član, 

 dr. Urša Opara Krašovec, članica, 
 akad. Marijan Pavčnik, član, 
 dr. Boris Sket, član, 
 akad. Slavko Splichal, član, 
 dr. Lenart Škof, član, 
 dr. Lidija Tičar Padar, članica, 
 akad. Vito Turk, član, 
 dr. Andreja Umek Venturini, članica, 
 dr. Dragica Wedam Lukić, članica, 
 dr. Danilo Zavrtanik, član. 

 


