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Zadeva: Zahteva za dopolnitev odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport na vprašanja glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja
visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure
Na podlagi petega odstavka 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da se na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, šolstvo in šport naslovi zahtevo za dopolnitev odgovora na
naslednje vprašanje
1. Kdaj in kako se bosta, upoštevaje dogovorjeni dvig plač, povišala cena
raziskovalne ure (programsko financiranje) ter povišal absolutni znesek
vrednosti projektov (projektno financiranje) za izvajanje raziskovalne
dejavnosti?
Obrazložitev:
Državni svet je 22. 1. 2019 prejel odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport na vprašanja glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja
visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure, ki po moji oceni v delu, ki se navezuje
na financiranje raziskovalne dejavnosti ni zadovoljiv. Posledično predlagam, da
Državni svet Republike Slovenije vprašanje ponovno posreduje v obravnavo
navedenemu ministrstvu z zahtevo, da nanj poda bolj izčrpen odgovor, v katerem bo
zajeta tudi rešitev problematike projektnega financiranja raziskovalne dejavnosti.
Raziskovalna dejavnost se namreč izvaja v obliki raziskovalnih programov (tu je
relevantna cena raziskovalne ure) ter v obliki raziskovalnih projektov (tu je relevantna
višina sredstev za posamezni projekt), posledično gre za dva različna načina
financiranja. V našem vprašanju smo jasno izpostavili vprašanje tako glede
programskega kot projektnega financiranja raziskovalne dejavnosti, vendar odgovora
na drugi del vprašanja nismo prejeli. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
namreč v svojem odgovoru omenja zgolj zagotovljen dvig cene raziskovalne ure, ki
se navezuje na programsko financiranje, kjer je plačilo raziskovalnega dela povezano
s ceno raziskovalne ure, ni pa podalo odgovora glede povišanja sredstev za projekte,
ko gre za fiksen znesek vrednosti projektov.

Pri projektnem financiranju bi bilo glede na dogovorjeno zvišanje plač potrebno
zvišati vrednost celotnega javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov
za leto 2019. Tako vas pozivamo k dopolnitvi odgovora, v delu, kdaj in kako bo,
upoštevaje dogovorjeni dvig plač, izvedeno povečanje sredstev, ki so namenjena
tekočemu projektnemu razpisu in v kakšnem znesku bo izveden dvig vsote,
namenjen odobrenemu projektu za izvajanje raziskovalne dejavnosti.
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