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VABILO NA POSVET
O PREDLOGU NOVEGA ZAKONA
O ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
v torek, 21. septembra 2021, ob 10.00,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Posvet je namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti,
ki je v postopku. Razprava bo o ključnih konceptih, problemih, dogovorjenih in odprtih
členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere bodo podali pripombe in s tem
pripomogli k oblikovanju kvalitetnega zakona. Na posvetu bosta civilna in strokovna
sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili bomo o tem, kaj je dobro za
raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi
z Evropo in svetom.
Sedanji raziskovalni zakon je star 19 let, zato je smotrno pomagati Vladi pri izdelavi
novega, modernejšega in kvalitetnejšega.
Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta mogoč
le za vabljene. Dogodek se bo snemal in ga lahko vsi zainteresirani spremljate
v živo na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni strani S-TV
Skledar (YouTube in Twitter).
Vse udeležence prosimo, da vzdržujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo
zaščitne maske. Hkrati vas obveščamo, da se na recepciji parlamentarne
stavbe preverja izpolnjevanje pogojev PCT v skladu z Odlokom o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja
okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021).

10:00 – 11:00

Uvodni nagovori

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

11.00 – 13:00

Strokovni nagovori

akad. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
dr. Stane Pejovnik, glavni tajnik Inženirske akademije Slovenije (IAS)
dr. Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov
Slovenije (KOsRIS)
dr. Igor Papič, podpredsednik Rektorske konference Slovenije
dr. Andreja Gomboc, predsednica Sveta RS za znanost in tehnologijo
dr. Klavdija Kutnar, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo
dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan«
dr. Gregor Majdič, novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani
mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Slovenija d.o.o.
dr. Matjaž Gams, državni svetnik
dr. Tea Romih, predsednica Mlade akademije

Posvet bodo povezovali prof. dr. Matjaž Gams, državni svetnik, predstavnik
raziskovalne dejavnosti, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica,
predstavnica univerz, visokih in višjih šol in prof. dr. Andreja Gomboc, predsednica
Sveta RS za znanost in tehnologijo.

2

