
 
Odprta znanost - potrebne strukturne spremembe 

Dogodek je namenjen javni razpravi o razumevanju bistva Odprte znanosti in njenem vse večjem vplivu 

na vedno hitrejši kolaborativni razvoj znanosti v svetu. V razpravi bodo ugotovljene prednosti, slabosti 

in omejitve Odprte znanosti. Posebej pa bodo ugotovljene potrebne strukturne spremembe na 

različnih ravneh za njeno ustrezno širšo uvedbo v raziskovalne aktivnosti. 

Izvajalci: 
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Mojca Kotar je zaposlena kot pomočnik glavnega tajnika Univerze v 

Ljubljani (za knjižnično dejavnost). Sodelovala je pri vzpostavitvi 

informacijskega portala openaccess.si, nacionalne infrastrukture odprtega 

dostopa z Nacionalnim portalom odprte znanosti in repozitoriji univerz. 

Bila je članica delovne skupine, ki je pripravila osnutka nacionalne 

strategije odprtega dostopa 2015-2020 in pripadajočega akcijskega načrta. 

Delovala je kot nacionalna točka projektov OpenAIRE. Je skrbnica 

Repozitorija Univerze v Ljubljani in pogodb za skupni javni naročili za revije 

ter članica skupine za konzorcijska pogajanja z založniki.  

Elektronski naslov: mojca.kotar@uni-lj.si 

dr. Ana Slavec 

Dr. Ana Slavec je svetovalka za statistiko in podoktorska raziskovalka na 

InnoRenew CoE Centru odličnosti za raziskave in inovacije na področju 

obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, kjer je ena izmed 

njenih vlog podpora raziskovalcem pri ravnanju s podatki. Je članica 

nadzornega odbora društva Mlada akademija ter slovenska ambasadorka za 

odprto znanost pri Evropskem svetu doktorskih kandidatov in mladih 

raziskovalcev Eurodoc. 
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Mag. Dunja Legat je zaposlena kot pomočnica ravnateljice Univerzitetne 

knjižnice Maribor. Že vrsto let se ukvarja z odprto znanostjo, jo 

promovira na Univerzi v Mariboru in ozavešča raziskovalce. Sodelovala 

je pri vzpostavitvi institucionalnega repozitorija Digitalne knjižnice 

Univerze v Mariboru, bila članica delovne skupine, ki je pripravila predlog 

nacionalne strategije odprtega dostopa 2015-2020, sedaj sodeluje v 

delovni skupini za pripravo predloga RISS 2021-2030 v poglavju za 

področje odprte znanosti in predloga s tem povezanega akcijskega 

načrta. Sodeluje v H2020 projektu »National Initiatives for Open Science 
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in Europe«, katerega glavna naloga je vzpostavitev nacionalne iniciative 

za oblak odprte znanost. 
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