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JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) 
izdaja na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, 105/1 O) in drugega odstavka 22. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno 
prečiščeno besedilo in 117/06-ZDavP2; v nadaljevanju ZDIJZ) na podlagi vloge, ki jo je dne 
17. 12. 2013 vložil prosilec Simon Krek, Škofja Loka, Partizanska cesta 5 (v nadaljevanju: 
prosilec), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo 

ODL O ČBO 

1. Vloga prosilca Simona Kreka, Partizanska cesta 5, Škofja Loka, za posredovanje dveh 
prijav za raziskovalni program "Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju" z oznako 
P6-0038 (razpis 2003 in razpis 2008), 12 letnih poročil o rezultatih raziskovalnega programa 
P6-0038 (od 2001 do 2012) in 12 ocen raziskovalnega programa P6-0038 (obrazec za 
ocenjevanje raziskovalnega programa 2001-2012) se zavrne v delu: 
- letnih poročil o rezultatih raziskovalnega programa P6-0038 za leta 2001-2003; 
- ocen raziskovalnega programa P6-0038 (obrazec za ocenjevanje raziskovalnega 

programa) za leta 2001-2003 in za leto 2006; 
- v prijavi raziskovalnega programa P6-0038 na Poziv za dostavo predlogov Programov dela 

javnih raziskovalnih organizacij za financiranje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 53-54/03 in št. 56/03) in na Poziv za predložitev raziskovalnih in 
infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo poročil o rezultatih 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004-2008 {Ur. l. RS, št. 31/08) -
vsebina/opis raziskovalnega programa; 

- v Poročilu o delu programskih skupin, Področje 6.05-Jezikoslovje, Program P6-0038, 
Vodja dr. Varja Cvetko Orešnik (ocena raziskovalnega programa za leto 2004) - ime in 
priimek ocenjevalca; 

- v Poročilu o panelni obravnavi rezultatov programskih skupin raziskovalnih programov na 
področju humanističnih ved za leto 2005 z dne 14. 7. 2006 s Prilogo 2- imena in priimki 
ocenjevalcev ter v Prilogi 2 celoten zapis, ki se ne nanaša na raziskovalni program P6-
0038 (ocena raziskovalnega programa za leto 2005); 

- v dokumentih "Ocena rezultatov programske skupine v obdobju 2004-2008 in Ocena 
predloga raziskovalnega programa", "Obrazec za ocenjevanje zaključnega poročila o 
rezultatih raziskovalnega programa" in v Obrazcih za ocenjevanje letnega poročila o 
rezultatih raziskovalnega programa za leta 2009, 201 O, 2011 in 2012 - ime in priimek 
ocenjevalca. 

2. V ostalem delu se zahtevi prosilca ugodi. 

3. Stroški organu v tem postopku niso nastali. 

Obrazložitev: 

Prosilec Simon Krek, Škofja Loka, je na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (v 
nadaljevanju: agencija) naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer želi 
pridobiti za raziskovalni program "Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (P6-
0038) naslednje dokumente: 



-prijavi raziskovalnega programa (razpis 2003 in razpis 2008), 
- 121etnih poročil o rezultatih raziskovalnega programa (od 2001 do 2012), 
- 12 ocen raziskovalnega programa (obrazec za ocenjevanje raziskovalnega programa 2001-
2012). 

V zvezi z navedeno zahtevo agencija ugotavlja, da se zahteva nanaša na raziskovalni 
program z oznako P6-0038, ki je bil izbran v sofinanciranje na podlagi Poziva za dostavo 
predlogov Programov dela javnih raziskovalnih organizacij za financiranje javne službe na 
področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS št. 53-54/03 in št. 56/03) in Poziva za 
predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja in 
pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004-2008 
(Ur. l. RS, št. 31/08). Poziv za dostavo predlogov Programov dela javnih raziskovalnih 
organizacij za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti je objavilo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, vendar je agencija, ki je bila ustanovljena s sklepom 
Vlade RS št. 690-04/2003-1 z dne 4. 12. 2003, objavljen v Ur. l. RS, št. 123/03, prevzela vse 
pravice in obveznosti po pogodbah o sofinanciranju raziskovalnih programov. Agencija kot 
oseba javnega prava na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A; v 
nadaljevanju: ZRRD), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03, 105/1 O) odloča o izbiri raziskovalnih in 
infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo in zagotavlja njihovo financiranje ter 
spremlja in nadzira njihovo izvedbo. Zahtevane informacije, ki se nanašajo na program P6-
0038, nedvomno sodijo v delovno področje agencije, agencija z njimi razpolaga in se 
nahajajo v materializirani obliki in so tako v skladu s prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ 
informacije javnega značaja. 

Nadalje agencija glede zaprošenih letnih poročil o rezultatih raziskovalnega programa in 
ocen raziskovalnega programa, ki se nanašajo na obdobje pred zgoraj navedenima 
pozivoma, to je na leta 2001 do 2003, ugotavlja, da s predmetnimi dokumenti ne razpolaga, 
saj je bila celotna dokumentacija vezana na programsko financiranje za obdobje pred 
navedenima pozivoma kot arhivsko gradivo na podlagi popisa arhivskega in 
dokumentarnega gradiva ARRS št. 625-1/2008-1 z dne 31. 3. 2008 izročena Arhivu 
Republike Slovenije. Agencija v zvezi s tem pojasnjuje, da je v skladu z Zakonom o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06) arhivsko gradivo ves 
čas trajanja hrambe dostopno pooblaščenim uporabnikom. V skladu s 63. členom 
navedenega zakona je javno arhivsko gradivo v arhivih, na podlagi pisne zahteve za uporabo 
ali preko objave na svetovnem spletu, dostopno vsakomur. Iz navedenega sledi zaključek, 
da letna poročila o rezultatih raziskovalnega programa in ocene raziskovalnih programov, ki 
se nanašajo na leta 2001 do 2003 niso dostopni po ZDIJZ, ker agencija z njimi ne razpolaga 
in tako ne predstavljajo informacije javnega značaja, vendar jih prosilec lahko zahteva na 
podlagi 63. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Hkrati 
agencija pojasnjuje, da je program P6-0038 v letu 2004 nastal z združitvijo štirih programov, 
ki so se izvajali od leta 1999 do 2003, in sicer Dialektologija slovenskega jezika (P0-0504-
0618 (8)), Slovenska terminologija in zgodovinski slovarji slovenskega jezika (P0-0505-0618 
(8)), Sodobna slovenska leksika (P0-0501-0618 (8)) in Etimološki slovar slovenskega jezika 
(P0-0503-0618 (8)). Iz navedenega razloga je agencija zahtevo prosilca v tem delu zavrnila. 

Agencija ugotavlja, da pogoj materializirane oblike, ki je v skladu s 4. členom ZDIJZ eden 
izmed nujnih pogojev za obstoj informacije javnega značaja, ne obstoji tudi v zvezi z zahtevo 
za posredovanje ocene raziskovalnega programa P6-0038 za leto 2006. Po informacijah 
javnih uslužbencev pristojnih za področje raziskovalnih programov v letu 2006, zaradi poteka 
mandata starih in oblikovanja novih strokovnih teles, odgovornih za pripravo metodologije 
ocenjevanja programov za navedeno leto, niso bili pravočasno vzpostavljeni mehanizmi 
ocenjevanja in posamično ocenjevalna poročilo za leto 2006 ni bilo izdelano. Neobstoj 
predmetnega dokumenta izhaja tudi iz popisa uradne evidence dokumentarnega gradiva 
agencije in fizičnega pregleda zbirk dokumentarnega gradiva agencije. V pojasnilo 
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dodajamo, da je bilo poročilo programske skupine za leto 2006, upoštevano v zaključnem 
ocenjevanju celotnega obdobja, to je 2004-2008. 

Glede preostalega dela zahteve prosilca, je agencija zaradi morebitnega vpliva odločitve o 
zahtevanih informacijah na pravice in pravne koristi Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), ki je prijavitelj programa P6-0038 
na oba poziva, z dopisom št. 090-10/2013-2 v skladu s 43. in 44. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06 ZUS-1, 126/7, 
65/08 in 8/19; v nadaljevanju: ZUP) pozvala ZRC SAZU, da se izjasni o tem, ali se želi 
postopka udeležiti kot stranski udeleženec ter da se opredeli do zahtevane informacije z 
vidika izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ oziroma ali gre za varovano avtorsko delo. 

ZRC SAZU je z dopisom št. VB/2014/003 z dne 15. 1. 2014 prijavil stransko udeležbo. 
Stranski udeleženec, ki je javni raziskovalni zavod, zatrjuje, da predstavlja prijava 
raziskovalnega programa P6-0038 v delu, ki opredeljuje vsebino raziskovalnega delovanja, 
izjemo od prostega dostopa do zahtevane informacije na podlagi 2. točke prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ (izjema varstva poslovne skrivnosti). Navaja, da zahtevani podatki pomenijo 
konkurenčno prednost ZRC SAZU. Nadalje navaja in se sklicuje na že večkrat zavzeto 
stališče informacijskega pooblaščenca, da se pojem poslovne skrivnosti ne nanaša le na 
gospodarske družbe, temveč tudi na druge oblike združevanja z namenom organiziranega 
nastopanja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Praksa informacijskega pooblaščenca pa se 
je opredelila tudi do tega, da se poslovna skrivnost lahko razteza tudi na podatke, ki so sicer 
v zvezi z javno službo, če hkrati ne predstavljajo podatkov o porabi javnih sredstev. 

Agencija je v skladu z ZDIJZ zavezana preveriti, ali obstaja katera od izjem od prostega 
dostopa do informacij javnega značaja iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 

1. 
2. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ določa, da organ prosilcu zavrne dostop do 
zahtevane informacije, če se ta nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Agencija se strinja s stranskim 
udeležencem, da presoja obstoja poslovne skrivnosti ni vezana na statusno pravno obliko 
posameznega subjekta in ni rezervirana le za gospodarske družbe, kar je tudi v skladu z 
ustaljeno prakso odločanja informacijskega pooblaščenca. Pri pridobivanju sredstev iz 
državnega proračuna so javni raziskovalni zavodi odvisni od uspešnosti svojih prijav 
raziskovalnih programov in projektov na javnilh razpisih oziroma pozivih agencije. Ker so 
sredstva javnih razpisov oziroma pozivov omejena, pomeni da so prijavitelji na javni razpis 
oziroma poziv v konkurenčnem razmerju in s tem upravičeni varovati določene podatke kot 
poslovno skrivnost. 

Vendar pa je za priznanje poslovne skrivnosti treba izkazati obstoj pogojev, ki jih določa 
Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in nasi. ; v nadaljevanju: ZGD), ki pojem 
poslovne skrivnosti opredeljuje v 39. členu. Po 39. členu ZGD je poslovna skrivnost 
opredeljena kot podatek, ki ga določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti 
seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno 
skrivnost (prvi odstavek 39. člena - subjektivni kriterij). Ne glede na to, pa se za poslovno 
skrivnost štejejo tudi podatki, ki kot taki niso določeni s sklepom družbe, pa je očitno, da bi 
nastala očitna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (drugi odstavek 39. člena
objektivni kriterij). Kot poslovna skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni 
ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev (tretji odstavek). 

Stranski udeleženec sklepa o določitvi poslovne skrivnosti (subjektivni kriterij), ki bi se 
nanašal na vsebino prijavne vloge na pozive za sofinanciranje raziskovalnih programov ni 
predložil, niti se nanj ne sklicuje. Sklicuje pa se na objektivni kriterij poslovne skrivnosti, saj 
trdi, da vsebina programa navedena v prijavni vlogi predstavlja podatke, ki pomenijo njihovo 
konkurenčno prednost in bi sporočanje podatkov neupravičeni osebi škodilo njihovemu 
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konkurenčnemu položaju. Glede na navedeno je agencija morala presoditi, ali so izpolnjeni 
pogoji, ki jih za poslovno skrivnost določa drugi odstavek 39. člena ZGD. 

Stranski udeleženec navaja, da vsebina prijave na poziv vsebuje poleg podatkov o sami 
vsebini programa tudi podatke o postopkih ·dela, organizacijski strukturi in relevanci. Agencija 
ugotavlja, da vsebina prijavljenega raziskovalnega programa obsega predstavitev teoretičnih 
izhodišč raziskovalne vsebine in ciljev, navedbo postopkov in metod dela, smer in obseg 
raziskovanja, časovni potek raziskovanja ter nadaljnje delo v zvezi z vsebino programa. 
Navedeni podatki predstavljajo specialna znanja in s tem predstavljajo za stranskega 
udeleženca konkurenčno prednost, saj bi razkritje teh podatkov škodovalo konkurenčni 
prednosti, saj bi bila s temi podatki ustrezno izobraženi in izkušeni skupini raziskovalcev 
omogočena izpeljava tovrstnega programa. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je vsebina 
programa pri stranskem udeležencu znana le pooblaščenim osebam, to je vodji programa in 
sodelavcem ter vodstvu institucije. Izven institucije stranskega udeleženca vsebina programa 
ni poznana oziroma je poznana v omejenem obsegu, to je preko letnih poročil o delu. Pomen 
in vrednost predmetne informacije za stranskega udeleženca, ki je javni raziskovalni zavod, 
izhaja tudi iz ureditve izvajanja in financiranja raziskovalne dejavnosti v javnih raziskovalnih 
zavodih. Iz ZRRD izhaja, da javni raziskovalni zavodi na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti opravljajo javno službo v obliki raziskovalnih programov, ki predstavljajo 
zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in 
uporabno v daljšem časovnem obdobju ter obstaja državni interes za dolgoročno 
raziskovanje na nekem področju. Kot je razvidno iz izvedbenih predpisov agencije, zlasti 
Pravilnika o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. l. 
RS, št. 4/11 , 40/11-porp., 40/13) in pravilnika o postopkih, pridobivajo javni raziskovalni 
zavodi sredstva iz naslova infrastrukturnih obveznosti ter na podlagi javnih razpisov, ki jih 
objavlja agencija. Sredstva javnih razpisov agencije so omejena in prijaviteljem na javni 
razpis ne zagotavljajo pravice do teh sredstev, temveč le možnost, da na razpisu konkurirajo 
in sredstva pridobijo, kar je odvisno od njihove uspešnosti v konkurenčnem postopku z 
ostalim prijavitelji. Upoštevaje navedeno je očitno, da bi tovrstne informacije lahko drugi 
prijavitelji uporabili za pridobivanje istih sredstev, kar bi imelo za posledico finančno 
oškodovanje stranskega udeleženca. Višina oškodovanja, ki jo predstavlja financiranje 
posameznega programa, je v odvisnosti od trajanja financiranja raziskovalnega programa in 
uvrstitve programa v cenovno kategorijo, razvidna iz Uredbe o normativih in standardih za 
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane in Proračuna Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, 103/11, 56/12) ob upoštevanju cene ekvivalenta polne zaposlitve. 
Minimalni obseg sofinanciranja programske skupine je 2,5 FTE kategorije cene raziskovalne 
ure A, kar po trenutni ceni znaša letno 50.558 EUR x 2,5, to je 126.395 EUR letno. 

Agencija se strinja s stranskim udeležencem, da navedeni podatki omogočajo konkurenčno 
prednost stranskega udeleženca oziroma konkurenta na javnem razpisu/pozivu v kolikor bi 
bil seznanjen z njimi, in s tem izjemo po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. 

Agencija je preverila tudi, ali obstaja podlaga za razkritje predmetnih informacij glede na tretji 
odstavek 39. člena ZGD, ki določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki 
so javni po zakonu, ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. ZDIJZ med t.i. 
izjemami od izjem določa tudi, da so ne glede na obstoj izjeme varstva poslovne skrivnosti 
javni podatki, ki pomenijo podatke o porabi javnih sredstev. Javnost podatkov v zvezi z 
raziskovalno dejavnostjo, ki jo sofinancira agencija, je urejena v ZRRD, ki vsebuje splošno 
določbo v 2. členu, konkretizira pa jo Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 
100/13-popr.; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih). Pravilnik o postopkih v 53. členu določa, 
da agencija na svoji spletni strani objavlja vse podatke o financiranju znanstveno 
raziskovalne dejavnosti ("on-line" bela knjiga). Podatki so razvrščeni po programskih 
vsebinah, znanstvenih vsebinah, znanstvenih vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (RO, 
zasebni raziskovalci), tipih izvajalcev raziskovalne dejavnosti (javni, visokošolski, poslovni, 
zasebni-nepridobitni sektor, tujina, drugo) in vodjih raziskovalne dejavnosti, ki so na podlagi 
razpisov prejemniki javnih sredstev. V skladu z navedeno določbo je agencija dolžna 
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podatke o sofinanciranju posodobiti najmanj enkrat mesečno. Podatki, objavljeni na spletni 
strani agencije, omogočajo vpogled v tekoče financiranje raziskovalnega dela, ki ga financira 
agencija, pri čemer je možen vpogled oziroma iskanje po različnih parametrih (RO, projekt, 
raziskovalec) . Poleg podatkov o financiranju agencija skupaj z raziskovalci zagotavlja vnos 
podatkov v javno dostopen znanstveno predstavitveni sistem Sicris, ki med drugim vsebuje 
znanstveno raziskovalne dosežke, družbeno-ekonomsko relevantna dosežke izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti, raziskovalnih skupin, raziskovalnih projektov in raziskovalcev in 
povezave z mednarodnimi indeksi (ISI, esa ... ) in bazami podatkov, tudi takimi, ki omogočajo 
dostopnost celotnih besedil raziskovalnih rezultatov. V okviru navedenih podatkov je za vsak 
raziskovalni projekt oziroma program vključen v rubriki "Poroči lo" tudi opis programa z 
navedbami o pomenu za razvoj znanosti in o pomenu za razvoj Slovenije, nadalje 
najpomembnejši znanstveni rezultati in najpomembnejši družbeno-ekonomski in kulturno 
relevantni rezultati , in sicer po posameznih letih. Agencija zaključuje , da so v skladu z 
veljavnimi predpisi objavljeni vsi predpisani podatki o vsebini raziskovalnega dela in finančnih 
sredstvih, ki jih država preko agencija namenja izvajanju raziskovalne dejavnosti, s čimer je v 
celoti zagotovljeno zakonsko predpisani transparentnosti porabe javnih sredstev za 
raziskovalno dejavnost in drugih podatkov ni mogoče šteti kot prosto dostopnih podatkov o 
porabi javnih sredstev. 

2. 
Zahtevi prosilca za posredovanje ocen raziskovalnega programa P6-0038 za leta 2004, 2005 
in 2007-2012 se delno ugodi, tako da se mu posreduje fotokopije ocen, pri čemer se pri 
posameznih dokumentih prekrije ime in priimek ocenjevalca, ki predstavlja izjemo od 
prostega dostopa do informacij javnega značaja v skladu z 11 . točko prvega odstavka 6. 
člena ZDIJZ. Ocene za leto 2005 so kot priloga vključene v Poročilo o panelni obravnavi 
rezultatov programskih skupin raziskovalnih programov na področju humanističnih ved za 
leto 2005. V zvezi z ocenami raziskovalnega programa P6-0038 za leti 2007 in 2008 
agencija pojasnjuje, da sta bili oceni za leti 2007 in 2008 združeni v oceno rezultatov 
programske skupine v obdobju 2004-2008 in nista bili izdelani po posameznih letih. Razloge 
navajamo v nadaljevanju, v povezavi z letnimi poročili. 

Agencija je uporabila institut delnega dostopa v skladu s 7. členom ZDIJZ. Ta določa, da če 
dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki predstavljajo izjemo od prosto 
dostopnih informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter 
seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela 
dokumenta. 

V obrazcu za ocenjevanje zaključnega poročila o rezultatih raziskovalnega program P6-0038 
z ocenami raziskovalnih programov 2008 ter v prilogi 2 k poročilu o panelni obravnavi 
rezultatov programskih skupin raziskovalnih programov na področju humanističnih ved za 
leto 2005 so prekriti zapisi, ki se ne nanašajo na raziskovalni program P6-0038, temveč 
vključujejo ocene in ocenjevalna mnenja drugih raziskovalnih programov, na katere se vloga 
prosilca ne nanaša. 

11. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ kot izjemo od prosto dostopnih informacij določa 
podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo 
organa, njegovo razkritje pa bi povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. 
Ocenjevalni list prijavljenega predloga raziskovalnega programa oziroma poročila o rezultatih 
raziskovalnega programa je notranji dokument sestavljen v zvezi z dejavnostjo agencije 
(izbor raziskovalnih programov, spremljanje izvajanja raziskovalnih programov idr.). 
Ocenjevalec poda oceno predloga programa oziroma oceno izvajanja programa, vendar ta 
ocene ne pomeni končne odločitve. V postopku oblikovanja ocene je ocena predloga 
programa rezultat večjega števila subjektov. Prijavo oceni več kot eden ocenjevalec. Poleg 
ocene ocenjevalcev se uporabljajo še druge metode, o ocenah ocenjevalcev se razpravlja na 
panelu in na znanstvenem svetu agencije. Enako velja za ocene izvajanja programov. Glede 
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na navedeno agencija zaključuje, da je podan prvi pogoj za obstoj izjeme iz 11 . točke prvega 
odstavka 6. člena ZDIJZ, saj je ocenjevalni list sestavljen v zvezi z dejavnostjo agencije. 
Nadalje je treba presoditi, ali bi razkritje podatkov o ocenjevalcih povzročilo motnje pri 
dejavnosti agencije. 

Recenzentski sistem je v znanstveni sferi v svetu sprejet kot najboljši način ocenjevanja 
znanstvenega dela. Anonimnost ocenjevalcev je osnova tega sistema. Samo tako se 
zagotavlja neodvisnost ocenjevalcev, ki je pogoj za ustreznost ocene in ocenjevalnega 
mnenja (recenzije). Smisel anonimnosti ocenjevalcev je v tem, da se zagotovi kvalitetna 
ocena. Razkritje ocen ocenjevalcev bi imelo za posledico nesodelovanje ocenjevalcev in 
blokado dela agencije. Razkritje ocenjevalcev bi imelo pomemben negativen vpliv na 
avtonomnost in neodvisnost ocenjevalcev in s tem njihovo nepristranskost ocenjevanja. Z 
razkritjem ocenjevalcev agencija ne bi mogla več izvajati evropsko in svetovno primerljivega 
ocenjevanja raziskovalnih programov in projektov, kar bi bilo usodno za slovensko znanost, 
saj bi bila agencija izključena iz vseh pomembnih procesov v evropskem raziskovalnem 
prostoru, onemogočeno bi bilo izvajanje evropsko in svetovno primerljivega ocenjevanja. 
Evropske države partnerice bi umaknile soglasje za souporabo seznama njihov 
ocenjevalcev, agencija bi bila izključena iz evropskih znanstvenih organizacij. kot so 
Evropska znanstvena fundacija, Eurohorcs, ki združuje direktorje evropskih raziskovalnih 
agencij, FWF, avstrijska agencija za financiranje bazičnih raziskav. s katero imamo sklenjen 
dogovor o skupnem izvajanju razpisov za izbor znanstveno raziskovalnih projektov, ter druge 
agencije (nemška, švicarska, francoska, ameriška), bi prekinile dogovore. Končna posledica 
bi se odrazila v nazadovanju slovenske znanosti. Glede na navedeno je zaključiti, da je 
izpolnjen tudi drugi pogoj po 11 . točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Takšna odločitev pa 
je skladna tudi s 13. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za 
področje raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 37/2011, 70/2011, 40/2013), ki določa, da je 
področje dela ocenjevalcev zaupno. 

V zvezi z letnimi poročili o rezultatih raziskovalnega programa P6-0038 agencija pojasnjuje, 
da sta bili poročili za leti 2007 in 2008 združeni v zaključnem poročilu in nista bili izdelani po 
posameznih letih. Agencija je raziskovalne organizacije v začetku leta 2008 pozvala k 
pripravi poročil o rezultatih raziskovalnih programov celotnega obdobja izvajanja programa, 
ki so ga oddali v drugi polovici leta 2008. Zaradi kratke časovne razlike med rokom za oddajo 
letnega poročila za leto 2007 in oddajo zaključnega poročila za celotno obdobje izvajanja 
programa, sta bili obe poročili združeni. Tako oddana zaključna poročila so izvajalci 
programov kasneje dopolnili še z izsledki raziskovalnega dela do zaključka programskega 
obdobja, to je do konca leta 2008. Dopolnitve so bile izvedene preko portala in so vključene v 
posredovana poročila. 

Agencija pri pregledu zahtevanih dokumentov ni ugotovila obstoja podatkov, ki bi 
predstavljali katero do drugih izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja po 6. 
členu ZDIJZ. 

V skladu z 2. točko izreka. se v povezavi s 1. točko izreka, ki določa, v katerem delu se 
zahtevi prosilca ne ugodi, prosilcu posreduje naslednja dokumentacija: 
- letna poročila o rezultatih raziskovalnega programa za leta 2004, 2005 in 2006; 
- zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008; 
- letna poročila o rezultatih raziskovalnega programa za leto 2009, 201 O, 2011 in 2012; 
- Poročilo o delu programskih skupin. Področje 6.05-Jezikoslovje, Program P6-0038, Vodja 

dr. Varja Cvetko Orešnik (ocena raziskovalnega programa za leto 2004), razen imena in 
priimka ocenjevalca; 

- Poročilo o panelni obravnavi rezultatov programskih skupin raziskovalnih programov na 
področju humanističnih ved za leto 2005 z dne 14. 7. 2006 s Priloga 2 (ocena 
raziskovalnega programa za leto 2005), razen imen in priimkov ocenjevalcev ter v Prilogi 2 
brez zapisov, ki se ne nanašajo na program P6-0038; 
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.. . 

- Obrazci "Ocena rezultatov programske skupine v obdobju 2004-2008 in Ocena predloga 
raziskovalnega programa (7x), razen imen in priimkov ocenjevalcev; 

- Obrazec za ocenjevanje zaključnega poročila o rezultatih raziskovalnega programa (št. 
6312-291/2006-39}, razen imena in priimka ocenjevalca; 

- obrazci za ocenjevanje letnega poročila o rezultatih raziskovalnega programa za leta 2009, 
201 O, 2011 in 2012, razen imen in priimkov ocenjevalcev; 

- prijava raziskovalnega programa P6-0038 na poziv v letu 2003, razen vsebine/opisa 
raziskovalnega programa; 

- predlog programa za obdobje 2009-2014 in poročilo o rezultatih raziskovalnega programa 
v obdobju 2004-2008 {usposobljenost), razen vsebine/opisa raziskovalnega programa. 

Glede na navedeno je agenCIJa na podlagi 26. člena v povezavi s 6. in 7. členom ZDIJZ 
odločila, kot izhaja iz izreka te odločbe. 

Na podlagi 118. člena ZUP organ v odločbi odloči o stroških postopka, kdo trpi stroške 
postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba plačati. Stroški organu v tem 
postopku niso nastali. Glede na navedeno je direktor odločil, kot je razvidno iz izreka te 
odločbe. 

Ta odločba je po trideseti točki 28. člena Zakon o upravnih taksah {Ur. 1 RS, št 106/10-
uradno prečiščeno besedilo in 88/1 O) takse prosta. 

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper odločbo je dovoljena prtožba, ki se vloži v roku 15 dna od prejema te odločbe ra 
naslov: Javna agenciJa za raziskovalno dejavnost ReplJb t<e Slovemje, Bleiweisova cesta 30 
1000 LjublJana. Pritožba se vloži neposredno pisno a 1 se pošlje po pošti ali se da ustno na 
zapisnik. 

številka: 090-10/2013-4 
Datum: Ljubljana, dne 18.2.2014 

Vročiti: 
- prosilcu - osebna vročitev 
-ZRC SAZU 

Vložiti: 
-v zadevo. 
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