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P redlog

ZAPISNIK
32. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je bila 12.
3. 2021 ob 11.00, prek aplikacije Cisco Webex Meeting.
Seja se je začela ob 11.00 in končala ob 12.36.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 člani: Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, dr. Branka Kalenić Ramšak, Janoš
Kern, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič in Matjaž Švagan.
Odsoten: Dejan Crnek.
Ostali prisotni: dr. Franc Janžekovič (MIZŠ, Direktorat za visoko šolstvo), akad. prof. dr.
Robert Zorec (SAZU), prof. dr. Gregor Anderluh (Koordinacija samostojnih raziskovalnih
inštitutov Slovenije (KOSRIS)), prof. dr. Zdravko Kačič (Rektorska konferenca), prof. dr.
Stane Pejovnik (Inženirska zbornica Slovenije), dr. Tomaž Boh (MIZŠ, Direktorat za
znanost), Anja Korošec in prof. dr. Jože Pungerčar (SVIZ).
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 31. redne seje komisije
 Gradivo: predlog zapisnika.
2. Blokada zaposlovanja v okviru raziskovalnih projektov na raziskovalnih inštitutih in
visokošolskih zavodih na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)
 Gradivo: Sklep z 31. seje Komisije za kulturo, znanost, šolstvu in šport sklep z o
obravnavi blokade zaposlovanja v okviru raziskovalnih projektov na raziskovalnih
inštitutih in visokošolskih zavodih na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev
posledic COVID-19 (ZDUOP), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122).
 Pripombe k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19
(ZDUOP) in Peticija proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti.
3. Razno

Predlog dnevnega reda je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI).
***
AD 1)
Zapisniki so bili potrjeni (9 ZA, 0 PROTI).
AD 2)
Komisija je na 31. seji 4. 3. 2021 sprejela sklep, da bo na naslednji seji kot točko
dnevnega reda obravnavala problematiko blokade zaposlovanja v okviru raziskovalnih
projektov na raziskovalnih inštitutih in visokošolskih zavodih na podlagi Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št.174/20). Komisija je ob izpostavljenemu vprašanju članov komisije dr. Matjaža Gamsa in
dr. Branke Kalenić Ramšak glede omejitve zaposlovanja kadrov na že odobrene
raziskovalne projekte ugotovila, da kljub zagotovilom predsednika Vlade novi paket
protikoronskih ukrepov, sprejetih 3. 2. 2021 v Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev
posledic COVID-19 (ZDUOP), te omejitve ni odpravil.
Na podlagi pojasnil predstavnikov Ministrstva za izobraževanjem, znanost in šport so člani
komisije ugotovili, da je Vlada na 183. dopisni seji 11. 3. 2021 sprejela Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022, s čimer je ponovno omogočila zaposlovanje na raziskovalnih inštitutih in
visokošolskih zavodih v primerih, če se sredstva za plače zaposlenih zagotavljajo iz
sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe,
namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti in se torej
sredstva za plače teh zaposlenih ne zagotavljajo iz proračuna države.
Komisija je izrazila zadovoljstvo k razrešitvi omenjene problematike in se obenem strinjala
s predstavniki raziskovalnih inštitutov in visokošolskih organizacij, ki so opozorili na
nerazumna ravnanja Vlade, kot so jim bili priča do sedaj. Država v zadnjih desetih letih
manj vlaga v raziskovalno dejavnost, že nekaj let pa zaostaja s sprejemom sistemskega
Zakona o raziskovalni in inovacijskih dejavnosti. Tovrstno dodatno omejevanje oz.
obremenjevanje dela na inštitutih pa še dodatno onemogoča razvoj dejavnosti. Spomnili
so tudi na pritisk Vlade v zvezi s soglasjem k Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22, saj soglasje pogojevala z
zahtevo po povečanju vpisa na določenih smereh. V takih pogojih je težko zagotoviti
stabilne pogoje za raziskovalno delo, zlasti ker še vedno ni urejeno stabilno financiranje in
ker ad hoc posegi v financiranje pomembno poslabšuje razmere na raziskovalnih inštitutih
in visokošolskih zavodih. Še zlasti takšen odnos Vlade do znanosti v teh kriznih razmerah
zaradi pandemije, v katerih so raziskovalci in znanstveniki tisti, ki razvijajo produkte za
ohranjanja zdravja in zaščite prebivalcev in ki iščejo najboljše rešitve za obnovitev
družbene in gospodarske klime po koncu pandemije.
Člani komisije so se strinjali z izpostavljeni opozorili in podprli prizadevanje predstavnikov
raziskovalnih inštitutov in visokošolski zavodov za čimprejšnje sprejetje sistemskega
Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, od katerega se pričakuje, da bo omogočil
stabilnejše financiranje raziskovalne dejavnosti in izboljšanje položaja raziskovalcev in
strokovno podpornega osebja, ki so v primerjavi z drugimi primerljivimi poklici v javnem
sektorju podcenjeni in zato premalo plačani.
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V razpravi so sodelovali naslednji državni svetniki in člani komisije: dr. Branka Kalenić
Ramšak, Matjaž Švagan, prof. dr. Matjaž Gams in Branimir Štrukelj.
Komisija je sprejela (9 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
 Komisija izraža zadovoljstvo ob spremembi zakona, ki bo odpravil omejitev
zaposlovanje v raziskovalni dejavnosti. Hkrati pa opozarja na nesprejemljivo
marginalizacijo raziskovalnega področja in znanosti v Sloveniji, saj odločevalci
očitno teh področij ne prepoznavajo kot ključna za razvoj družbe kot celote. S
stališčem se seznani Državni svet in Vlado.
AD 3)
Komisija se je seznanila s pobudo člana komisije Janoša Kerna za vključitev dela
kulturnega in športnega sektorja v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Pojasnil
je, da je epidemija koronavirusa kulturni in športni sektor še posebej prizadela, saj je bila
odpovedana večina načrtovanih dogodkov, zaradi omejitvenih ukrepov pa so aktivnosti na
obeh področjih še vedno močno okrnjene. Škodo, ki je posledica epidemije, bi lahko
bistveno zmanjšali, če bi v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 med prednostne
skupine za cepljenje vključili tudi umetnike (zaposlene in samozaposlene), ki delujejo v
profesionalnih orkestrih in ansamblih, kot so simfonični orkestri, komorne zasedbe, zbori,
operni in baletni ansambli, skupine za sodobni ples, igralski ansambli, filmske ekipe, ipd
(približno 2000 umetnikov) ter profesionalne športnike, evidentirane kot vrhunske športnike
po Zakonu o športu (v vseh kolektivnih in individualnih športnih panogah) in tudi kandidate
olimpijce in paraolimpijce za nastop na OI in POI Tokio 2021 in OI in POI Peking 2022
(evidentiranih je 574) ter poklicne športnike, vpisane v razvid poklicnih športnikov MIZŠ in
ostale profesionalne športnike v kolektivnih športnih panogah, ki nastopajo na
mednarodnih evropskih klubskih tekmovanjih in najvišjih državnih ligaških tekmovanjih (teh
je približno 2000).
Komisija je sprejela (8 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
 Komisija podpira pobudo Janoša Kerna.
Komisija je glede svojega sklepa s svoje 29. seje 3. 12. 2021, v katerem je predlagala, da
se problematika financiranja STA in prekinitev plačil kot nadomestil STA za opravljanje
javne službe uvrsti kot točko na dnevni red seje Državnega sveta, ugotovila, da Kolegij
Državnega sveta na svoji 53. seji ni podprl predloga za uvrstitev problematike o STA na
36. sejo Državnega sveta, ker naj tematika ne bi bila pripravljena za obravnavo na seji
Državnega sveta. Člani komisije so na podlagi razprave, v kateri so sodelovali Branimir
Štrukelj, prof. dr. Matjaž Gams, Matjaž Švagan, Rajko Fajt, Tone Hrovat in Bojan Režun,
sprejela (8 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:


Komisija pooblašča podpredsednika Državnega sveta in člana komisije Matjaža
Švagana, da na naslednjem Kolegiju Državnega sveta predlaga širšo razpravo o
problematiki STA.

Sekretarka
mag. Damijana Zelnik, l.r.

Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.
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