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Predlog

ZAPISNIK
45. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je
bila v četrtek, 28. 10. 2021, ob 10.00, v sejni sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 10.00 in končala ob 11.10.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 člani: dr. Matjaž Gams, Bojan Režun, dr. Branka Kalenić Ramšak, Matjaž Švagan
in Branko Šumenjak (nadomest. Rajka Fajta).
Odstotna: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Tone Horvat, Janoš Kern in mag. Miroslav Ribič.
Ostali prisotni: dr. Andrej Pančur (Kosris – Inštitut za novejšo zgodovino), dr. Matjaž
Mikoš (IAS), dr Boštjan Zalar (IJS), dr. Boštjan Golob (Univerza v Novi Gorici), dr.
Andrej Simončič (Kmetijski inštitut), dr. Urban Bren (Rektorska konferenc Slovenija),
dr. Anton Ramšak (UL), dr. Mirja Slavinec in dr. Tomaž Boh (MIZŠ), dr. Klavdija
Kutnar (UP) in dr. Maja Ravnikar (NIB).
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 43. in 44. redne seje komisije


Gradivo: predloga zapisnikov.

2. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga
obravnava, EPA 2004-VIII


Gradivo: predlog zakona, stališče Visokošolskega sindikata Slovenije, protestno pismo
KOSRIS, podpora KORIS, pripombe SAZU, pripombe SVIZ, pripombe Inženirska
akademija Slovenije in osnutek Poročila z zaključki s posveta o predlogu novega zakona
o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

3. Razno

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1)

Predlogi zapisnikov so bili potrjeni.
AD 2)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (ZZrID), ki ga je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.
Predlog zakona (v nadaljevanju: ZZrlD) je temeljni sistemski zakon, ki ureja delovanje
in financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Zakon predstavlja podlago za
zagotavljanje
pogojev
za
razvoj
kakovostne
in
globalno
primerljive
znanstvenoraziskovalne dejavnosti - za ustrezno in stabilno financiranje javnih
raziskovalnih organizacij, za nagrajevanje odličnih raziskovalcev, odprt dostop do
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, višjo raven internacionalizacije ter skrb
za visoko raven etičnosti in integritete v znanosti. ZZrlD vzpostavlja mehanizem
stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti s ciljem, da se
proračunska sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost povečajo na 1 % BDP, z
letno rastjo 0,08 % BDP. Stabilno financiranje, sestavljeno iz štirih stebrov,
institucionalnega, programskega in razvojnega ter stebra programov državnih
raziskav, je ključna pridobitev novega zakona in ustvarja podlago za nemoten razvoj
znanosti v Sloveniji. Predlagana je uvedba možnosti nagrajevanja raziskovalcev do
dvakratnika osnovne plače, če so za to zagotovljena sredstva, ki niso sredstva
državnega proračuna. Predlog novega zakona na novo opredeljuje javno službo v
znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki pomeni znanstvene in družbeno oz.
gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti
za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno, nepridobitno in katerih
rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oz. gospodarski
razvoj Slovenije. S predlogom zakona javni raziskovalni zavodi (v nadaljevanju: JRZ),
ki jih je ustanovila RS, postanejo lastniki premoženja, nepremičnin oz. infrastrukture
in raziskovalne opreme, pridobljene iz javnih in drugih virov oz. gre za prenos
premoženja z države na javne raziskovalne zavode. To je zelo pomembna pridobitev,
saj omogoča avtonomno razpolaganje JRZ s premoženjem in uravnavanjem razvoja
institucij ter hkrati pomeni izenačitev njihovega položaja z univerzami, ki so že zdaj
lastnice premoženja, s katerim lahko tudi razpolagajo. Z novo lastniško ureditvijo sta
obe organizacijski obliki JRZ izenačeni glede upravljanja oziroma lastništva
nepremičnin. ZZrlD določa, da raziskovalec v raziskovalni organizaciji s polno
obveznostjo lahko, izjemoma dodatno opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost do
največ 20 % polnega delovnega časa pri istem delodajalcu, če so za to zagotovljena
sredstva, vendar ne državnega proračuna – tako, kot je to podobno urejeno v
visokem šolstvu. S tem se spodbuja raziskovalce za delo z gospodarstvom in na
mednarodnih projektih in posredno omogoča prenos znanja v gospodarstvo in širšo
družbo. Predlog zakona JRZ omogoča mehanizem za oblikovanje kadrovske politike,
ki dopušča nagrajevanje najuspešnejših raziskovalcev in hkrati spodbuja
internacionalizacijo slovenskega raziskovalnega sektorja, saj omogoča ustrezno
zaposlovanje tujih raziskovalcev na mednarodnih projektih in ustvarja podlago za
omejitev odliva najboljših raziskovalcev v tujino. Kot ena pomembnih sistemskih
novitet zakona je tudi možnost, da JRZ v okviru svojih razvojnih potreb in potreb
okolja lahko ustanovijo podjetja z namenom prenosa znanja v gospodarstvo oz.
družbo.
Komisija izpostavlja, da je sprejem novega zakona o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti izjemnega pomena za razvoj na eni strani same dejavnosti na
drugi strani pa za razvoj gospodarstva in napredek družbe, ki sta neločljivo povezana
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z učinki raziskovalnih rezultatov oz. dosežkov. Zavedajoč se pomena novega
sistemskega zakona je komisija 21. 9. 2021 organizirala posvet, kjer so deležniki 1 s
področja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti predstavili poglede k
novemu zakonu z različnih vidikov.
Komisija, upoštevajoč zaključke s posveta in razpravo predstavnikov iz
znanstvenoraziskovalne in visokošolske dejavnosti na seji komisije, ugotavlja, da je
ZZrlD rezultat večletnih usklajevanj med različnimi deležniki v znanstvenoraziskovalni
dejavnosti in visokemu šolstvu. Besedilo je kompromis različnih interesov, ki so v
večletnih prizadevanjih za napreden in sistemsko kompleksen zakon povezali skupne
elemente v ustrezen sistemski temelj za nadaljnji razvoj različnih segmentov glede
organizacije in financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. Kljub
temu dosežku pa je bilo v razpravi izpostavljeno, da bo uspešnost implementacije
zakona pomembno odvisna od upoštevanja Razvojne in inovacijske strategije
Slovenije (RISS), Strategije pametne specializacije in drugih dokumentov,
podzakonskih aktov in spremljajoče proračunske politike oz. vsakokratnega
sprejemanje proračuna oz. aktualnih makroekonomskih gibanj. ZZrlD kot sistemski
zakon skupaj z drugimi strateškimi dokumenti, kot sta že omenjena RISS in Strategije
pametne specializacije ter Nacionalni program visokega šolstva (NPVŠ), omogočajo
spremembe v družbi, kot jih omenja tudi Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).
ZZrlD bo tako omogočil sistemske spremembe in Slovenijo po 30 letih samostojnosti
in relativnega nazadovanja v primerjavi z razvitimi članicami OECD in EU ter tudi
mnogimi drugimi članicami EU, usmeril v novo rast. Navezava na te strategije in
politike bo odločilna pri doseganju ciljev novega sistemskega zakona.
Komisija ugotavlja, da strokovna javnost s področja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti in visokega šolstva podpira ZZrlD. Hkrati poudarja, da je ZZrlD temeljni
zakon, ki ureja delovanje ter financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.
Ocenjuje, da bo ZZrlD svoj namen – razvoj družbe znanja – dosegel z nujno
potrebnim povečanjem javnih vlaganj v znanost. ZZrlD ustrezno ureja avtonomijo
javnih raziskovalnih zavodov - avtonomijo upravljanja in avtonomijo razpolaganja s
premoženjem, kot tudi avtonomijo glede raziskovalnih usmeritev.
Komisija poudarja, da ZZrlD opredeljuje institucionalni okvir oblikovanja in izvajanja
javnih politik na znanstvenoraziskovalnem in inovativnem področju tako, da mdr.
ureja financiranje, ki omogoča stabilnost in razvoj znanstvenoraziskovalnih
dejavnosti, da povečuje avtonomnost javnih znanstvenoraziskovalnih organizacij, da
omogoča stimulativno nagrajevanje, da opredeljuje odprto znanost kot pomemben
del raziskovalne dejavnosti, da definira javno službo, itn.
ZZrlD financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji ureja v smeri stabilnosti in
postopnega dviga na 1 % BDP. Komisija pri tem opozarja, da je v zadnjih 10 letih
glede financiranja raziskovalne dejavnosti opaziti izrazit upad javnih sredstev
(Slovenija je še vedno 3. najslabša v Evropi). Pred kratkim objavljena analiza Unesca
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Na posvetu so sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, Inženirske akademije Slovenije, Koordinacije samostojnih
raziskovalnih inštitutov Slovenije, Rektorske konference Slovenije, Sveta RS za znanost in tehnologijo,
Sveta RS za visoko šolstvo, Inštituta »Jožef Stefan«, Univerze v Ljubljani, Gospodarske zbornice
Slovenije, Yaskawe Slovenija d.o.o., predstavnika Državnega sveta za raziskovalno dejavnost in
univerz ter visokih šol in Mlade akademije.
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o spremembah deleža v BDP v državah leta 2014 in 2018 kaže, da je v Sloveniji
prišlo med vsemi analiziranimi državami do največjega padca, in to kar za 0,43
odstotne točke v samo 5 letih. Slovenija temu pomembnemu področju za razvoj in
blaginjo Slovenije namenja manj kot 0,5% BDP. ZZrlD obljublja postopen dvig po
0,08% BDP na leto do 1 % BDP, s tem se Slovenija približuje cilju EU za povečanje
skupnih izdatkov za raziskave in razvoj na 3 % BDP. Ob tem pa bo treba z davčnimi
in drugimi finančnimi mehanizmi še posebej nagrajevati in spodbujati nadaljnji razvoj
podjetij, ki razvijajo visoke nove tehnologije. Konkurenčna prednost Slovenije so prav
raziskave in razvoj. Razvitost znanstvenoraziskovalnega sistema bo vplivala na
črpanje evropskih sredstev. Komisija izpostavlja, da so bila po podatkih EUROSTAT
za leto 2020 vlaganja EU v znanost v povprečju 0,8 % BDP. Po letih opozarjanj je
Slovenija še vedno v zadnji tretjini med državami članicami EU, saj se v znanost
vlaga le polovica tega povprečja. Slovenija nazaduje po Evropskem inovacijskem
indeksu, v letu 2015 je bila med močnimi inovatorkami v EU, zdaj je med zmernimi.
Glavni razlogi za to so neatraktiven raziskovalni sistem, nizko število tujih
raziskovalcev, podpovprečno financiranje raziskovalne dejavnosti, slabo razvit sistem
ščitenja in trženja intelektualne lastnine, itn. Odlična znanost je premalo podprta.
Glede na kazalec projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) je Slovenija
daleč za razvitimi evropskimi državami - povezave med vlaganji v
znanstvenoraziskovalno dejavnost in uspešnost pri pridobivanju omenjenih projektov
so izrazite.
Komisija ugotavlja, da je ZZrlD za javne raziskovalne inštitute izjemno pomemben
tudi z vidika pridobitve lastništva in avtonomnega upravljanja zavodov in njihove
infrastrukture, s čimer se bo njihov pravni status izenačil z univerzami.
Ob tem komisija ugotavlja, da se Slovenija sooča z množičnim odhodom mladih v
tujino (okrog 8.000 pri populaciji 21.000 otrok pomeni okrog milijarda izgube letno).
Zato je posebno pozornosti treba nameniti brezposelnosti doktorantov v starostni
kategoriji med 30 do 39 let. Porast brezposelnosti mladih korelira s preteklimi rezi v
proračun in je z veliko verjetnostjo odraz dejstva, da je večina mladih doktorjev
zaposlenih na kratkotrajnih pogodbah za določen čas in so prvi žrtve varčevanja. Del
brezposelnosti pa je verjetno tudi posledica zmanjšanja števila delovnih mest v
gospodarstvu. Zaradi neatraktivnih plač in togosti javnega sistema, perspektivni mladi
odhajajo v druge, manj kreativne sektorje in tujino, celo izkušeni najboljši raziskovalci
razmišljajo o odhodu, kar pomeni izgubo investicij v njihovo izobraževanje in talentov,
ki jih Slovenija nima preveč. Zakon zato posebno pozornost namenja mlajšim
raziskovalcem; vpeljuje projektne razpise na vseh treh kariernih stopnjah, ki so
primerljive s kariernimi stopnjami ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in
Advanced Grant).
Komisija izpostavlja, da ZZrlD ponuja rešitve glede prenosa znanja. Olajšal bo razvoj
in prenos novih inovativnih tehnologij in izdelkov iz akademskega sveta v realni
sektor preko hčerinskih (»spin off«) in odcepljenih (»spin out«) podjetij - javna
raziskovalna organizacija bo lahko zaradi prenosa znanja v družbo in gospodarstvo
ustanovila zavod ali podjetje. Zakon daje podlage za spodbujanje delovanja razvojnih
jeder tudi v gospodarstvu in ustvarjanje boljših pogojev za celovit razvoj kariernih poti
in mobilnosti na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. Daje tudi
podlage za ustreznejše nagrajevanje raziskovalcev v javnih raziskovalnih
organizacijah, s čimer bo Slovenija pripomogla tudi k vračanju naših vrhunskih
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raziskovalcev, ki so odšli v tujino. Pri predvideni možnosti nagrajevanja raziskovalcev
do dvakratnika osnovne plače ne gre za »dvojnost plač«, kot se izpostavlja v javnosti,
ampak je to možnost dopolnjevanja plač raziskovalcev na raziskovalnih inštitutih, ki je
zelo podobna rešitvam v visokem šolstvu. S to rešitvijo bodo odpravljene razlike, ki
zdaj nastajajo med plačilom raziskovalnega in pedagoškega dela, saj so v
raziskovalnem sektorju plače raziskovalcev v najvišjih znanstvenih nazivih za
povprečno 500 evrov nižje s primerljivimi najvišjimi akademskimi nazivi v visokem
šolstvu.
Komisija je podprla strateško povezovanje področij visokega šolstva, znanosti in
gospodarstva - predstavniki raziskovalnih inštitutov in visokega šolstva so namreč
sklenili Razvojno zavezništvo za vzdržen razvoj Slovenije, ki sta ga Koordinacija
samostojnih raziskovalnih organizacij Slovenije in Rektorska konferenco RS sklenili z
Gospodarsko zbornico Slovenija. Podpisniki so tako opozorili, da so raziskave in
inovacije ključen temelj za razvoj visokih tehnologij, ki jih Slovenija nujno potrebuje za
dosego visokih razvojnih ciljev, kot so višja kakovost življenja, okoljska vzdržnost in
višja dodana vrednost, kar bo Slovenija dosegla z vzpostavitvijo ustreznih
mehanizmov za izboljšanje sodelovanja med obema sferama.
Komisija ugotavlja, da ZZrlD kot pomemben opredeljuje status Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ki bo tudi v prihodnje skrbela za razporejanje
proračunskega denarja za znanost. V luči sprememb glede financiranja, ki jih zakon
prinaša, bo potrebno temeljito razmisliti o vlogi agencije in pripraviti ustrezne
podzakonske akte. Ob sprejemanju ZZrlD je treba pozornost nameniti tudi uresničitvi
ukrepa iz RISS 2011-2020 oz. ukinitvi financiranja enote raziskovalne ure in
poenostavitvi birokratskih postopkov vodenja projektov in programov; kadrovski
okrepitvi ARRS in celoviti digitalizaciji ARRS; uvedbi rednih mednarodnih neodvisnih
transparentnih presoj delovanja agencije in raziskovalnih organizacij; temeljiti analizi
evalvacij projektov in izboljšavi procesov. ZZrlD določa temeljne kriterije
znanstvenoraziskovalne aktivnosti, ki se financirajo preko ARRS, to so znanstvena
odličnost, družbeni in gospodarski vpliv ter kakovost in učinkovitost izvedbe.
Pomemben je kriterij gospodarskega vpliva, vendar je njegova operacionalizacija
prepuščena splošnim aktom ARRS, ki mora v svojih splošnih aktih opredeliti, kateri
zakonske kriterije se upošteva pri izboru predlogov posamezne aktivnosti
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kateri so pogoji in kazalniki za izbor, financiranje,
spremljanje in nadziranje izvajanja raziskovalni aktivnosti. ARRS bi moral vedno
upoštevati kriterij gospodarskega vpliva kot komplementarni kriterij ob prijavah
temeljnih raziskav, ki so povezana s fokusnimi področji in drugimi opredeljenimi
nacionalnimi razvojnimi prioritetami.
Komisija ocenjuje, da je ZZrlD kot sistemski zakon izjemna podlaga za vzpostavitev
kompetitivnega znanstvenoraziskovalnega sistema. Slovenija bo tudi z evropskimi
sredstvi izgrajevala sistem visokega šolstva in sistem javnih raziskovalnih zavodov.
ZZrlD omogoča in nagrajuje razvojno naravnano in mednarodno primerljivo
znanstvenoraziskovalno delo.
Komisija izpostavlja, da ZZrlD tudi univerzam priznava njihovo raziskovalno funkcijo
oz. da je to institucija, ki opravlja tako izobraževalno kot znanstvenoraziskovalno
dejavnost. Zato tudi univerzam za znanstvenoraziskovalno dejavnost pripadajo t.i.
ustanoviteljska sredstva. Zakon predstavlja pomembno osnovo za realizacijo ciljev že
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iz RISS 21-30 in NPVŠ 21-30, ki sta v zaključni fazi obravnave. Novi zakon pomeni
dvig visokošolskega izobraževanja na višjo raven, saj njegova kakovost sloni na
kakovostnem znanstvenoraziskovalnem delu.
Komisija ugotavlja, da ZZrlD opredeljuje koordinirano krmiljenje celotnega
znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ciklusa, ki ostaja sicer razdeljeno na dve
ministrstvi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, in dve agenciji, ARRS in tehnološki oddelek
SPRIT.
Komisija poudarja, da je dosežen kompromis pri dolgotrajnem nastajanju novega
sistemskega zakona na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti
primer dobre prakse pri doseganju skupnih ciljev in vzornega sodelovanja različnih
deležnikov, ki delujejo v dejavnosti. Napor večkratnih usklajevanj je prinesel dolgo
pričakovan sistemski zakon, ki temelji na naprednih razvojnih smernicah in je
ustrezen temelj za razvojni preboj in ustrezno ovrednotenje odličnosti v slovenski
znanosti in inovativnosti tako v nacionalnem kot mednarodnem prostoru.
Na podlagi razprave, v kateri so poleg vabljenih sodelovali državni svetniki in člani
komisije dr. Matjaž Gams, dr. Branka Kalenić Ramšak in Branimir Štrukelj, JE
komisija sprejela (6 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:


Komisija podpira predlog zakona.

Za poročevalca je bil določen član komisije, državni svetnik dr. Matjaž Gams..
AD 3)
Razprave ni bilo.

Sekretarka
mag. Damijana Zelnik, l.r.

Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.
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