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NAGRADA ZA TRANSPARENTNOST POROČANJA O RAZISKAVAH NA ŽIVIH ŽIVALIH 

SDLŽ razpisuje 3 nagrade po 300€ za transparentnost poročanja o raziskavah na živih 
živalih. Nagrado lahko prejme organizacija ali raziskovalna skupina.  

Namen nagradnega natečaja je izboljšati poročanje v publikacijah o raziskavah na živih živalih v 
skladu z ARRIVE smernicami.  

V letu 2010 sta bila v znanstvenem svetu objavljena 2 dokumenta, ki sta opozorila na pomanjkljivost 
ustreznega poročanja raziskav na živih živalih in posledično na neponovljivost tovrstnih raziskav. 
Smernice ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments; Raziskave na živalih: Poročanje o 
in vivo poskusih) so danes postale sprejeta priporočila, ki nam služijo kot pomoč za izboljšanje poročanja o 
raziskavah na živalih. S poročanjem v skladu z ARRIVE smernicami delujemo v skladu s 3R, saj izboljšamo 
kvaliteto in zanesljivost objavljene raziskave in sočasno omogočimo drugim raziskovalcem, da lahko 
kritično ocenijo rezultate raziskave oziroma ponovijo raziskavo/živalske modele v svojem laboratoriju 
(več informacij o ARRIVE smernicah najdete na www.arriveguidelines.org).  

Nominacija za nagrado zajema v znanstvenih revijah objavljene članke: 
- ki vsebujejo poskuse na živih živalih,  
- ki so bili objavljeni v angleškem jeziku v revijah s faktorjem vpliva, 
- ki so bili objavljeni v času od 1. januarja 2019 do 30. decembra 2022. 

Rok za oddajo nominacij je 30. december 2022. 

Prijava za nominacijo zajema (vsi navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni): 

- izpolnjen obrazec za nominacijo članka,  

- predlagatelj je član SDLŽ, 

- pdf objavljenega članka, 

- maksimalna prijava je 1 članek s strani posamezne raziskovalne skupine. 

Izpolnjene prijave posredujete po elektronski pošti na naslova  tatjana.pirman@bf.uni-lj.si ter 

info@slas.si. 

Vse pravočasno prispele nominacije bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval IO SDLŽ. V 

komisijo bodo lahko imenovani le člani, ki ne bodo kandidirali za nagrado (konflikt interesov). 

Komisija bo med vsemi prispelimi nominacijami izbrala 3 članke, ki bodo najbolj upoštevali 

smernice ARRIVE.  

Rezultati natečaja in navodila o izplačilu bodo objavljeni  na spletni strani SDLŽ 15. 

februarja 2023. 

 

 S  spoštovanjem, 

Izvršni odbor SDLŽ 
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