
 
Usmerjevalna skupina 

  

                                                                                                   
      

   Ljubljana, 16. april 2015 
   
                                      

 
Spoštovani,  
 
sklicujem 4. sejo Usmerjevalne skupine ARRS, ki bo izvedena v korespondenčni obliki. 
 
Seja bo odprta do ponedeljka, 20. aprila 2015 do 11:00 ure, kar bo tudi rok za 
pripombe in priporočila članic in članov na Osnutek poročila Usmerjevalne skupine 
ARRS (US ARRS) 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 3. seje 
2. Razprava o Osnutku poročila Usmerjevalne skupine ARRS 
3. Sklic in priprava zaključne 5. seje US ARRS (Skupna seja z Upravnim odborom in 

Znanstvenim svetom ARRS, dne 22. aprila 2015). 
 
Gradiva k točkam dnevnega reda: 
 
Ad 1: Zapisnik 3. seje  je objavljen na spletni strani: 
http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/us/inc/Zap3_15_sejaUS.pdf 
 
Ad 2: Osnutek poročila Usmerjevalne skupine ARRS (v prilogah)  je nastal na podlagi 
javnih posvetov, prispelih gradiv širše javnosti ter predlogov organov agencije (ZSA, 
znanstveni sveti ved in Upravni odbor). 
Prosim vas, da pri obravnavi osnutka upoštevate naslednje: 
 

1. Struktura osnutka poročila je zasnovana tako, da sledi prvotno opredeljenim 
prioritetnim področjem; za vsako prioritetno področje je opredeljen niz 
ukrepov. 

2. Na podlagi pripomb članic in članov US ARRS k osnutku poročila bo 
pripravljen Predlog poročila Usmerjevalne skupine ARRS, ki bo obravnavan na 
skupni seji Usmerjevalne skupine ARRS z Upravnim odborom in Znanstvenim 
svetom ARRS v sredo, 22. aprila 2015. 

3. Končno poročilo usmerjevalne skupine bo služilo kot izhodišče za spremembe, 
katerih sprejemanje bo potekalo skladno z akti ARRS. 

4. Pripombe in priporočila pošljite v elektronski obliki na naslov 
maja.ambrozic@arrs.si najkasneje do ponedeljka, 20. aprila 2015 do 11:00 ure. 

 
Ad 3: Sklic in priprava zaključne 5. seje US ARRS (Skupna seja z Upravnim odborom in 
Znanstvenim svetom ARRS dne 22. aprila 2015). 
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Predlagani dnevni red: 

 
1. Predstavitev Predloga poročila Usmerjevalne skupine ARRS 

- pregledna predstavitev direktorja ARRS, 
- pogledi članic in članov US ARRS 
- razprava s članicami in člani Upravnega odbora in Znanstvenega sveta 

ARRS 
2. Predstavitev predloga temeljnih načel, nalog in organizacije Častnega 

razsodišča v znanosti (prof. dr. Slavko Splichal) 
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
prof. dr. József Györkös 
direktor 

 


