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Prisotni: M. Jagodič, V. Leskovšek, J. Pirš, R. Uršič, F. Vodopivec, D. Zupančič.
Opravičeni: A. Bergant, J. Bešter, B. Brudar, M. Japelj, H. Kosler, M. Lukač, M.
Marinček, Z. Marinšek, S. Pejovnik, M. Pleško, K. Steblovnik, P. Venturini, B. Vedlin,
J. Vižintin.
Dnevni red:
1. Inženirski kriteriji
2. Zakon o raziskovalni dejavnosti
3. Razno

Ad 1. Inženirski kriteriji
Podpredsednik Leskovšek je, po opravičilu predsednika IAS zaradi nepričakovanih
obveznosti, povzel diskusijo znanstvenoraziskovalnega razreda, ki je potekala prejšnji
teden. Poudaril je pomembnost sodelovanja resornega ministrstva pri projektu
»Inženirski kriteriji«, da zagotovimo nadaljevanje projekta.
Diskusija je potekala v smislu iskanja možnosti, kako ravnati v podjetjih, ko se
državno financiranje preneha, da bi ohranili projekte oz. podjetja nasploh.
Eden od kriterijev, ki bi jih po mnenju prisotnih morali vključiti v Inženirske kriterije,
morda celo eden od najpomembnejših, je da naj bo specificirana odgovornost za
prejeta in porabljena državna sredstva za raziskave, vključno z obvezo vračanja, če
cilji ne bodo doseženi.
Eden od ključnih kriterijev bi naj bil tudi, da bi bili kriteriji merljivi. Tako bi lahko
»izmerili« rezultat vloženih državnih (in evropskih) sredstev za raziskave. Prav tako bi
naj merili dodano vrednost, novo vrednost, in sicer po kriterijih, ki bi presegali
enostaven kriterij višine plač udeleženih na projektu.

Podan je bil tudi predlog, da bi ključne poudarke projekta Inženirskih kriterijev (cilji,
namen kriterijev) morali povzeti v obliki kratkega dokumenta za resorno ministrstvo,
v dolžini približno 2 strani.
Prisotni so se pogovarjali tudi o možnosti, da bi bili člani IAS vključeni v recenzijske
komisije aplikativnih in razvojnih projektov, ki so financirani bodisi s strani RS ali EU.
Po nekaterih informacijah naj bi to delo prevzel tudi SAZU.
Sklep 1: Članom skupine, ki pripravlja »Inženirske kriterije« priporočamo, da
pripravijo povzetek projekta Inženirskih kriterijev v dolžini približno 2 strani, v
katerem bodo predstavili bistvene elemente projekta.
Prisotni so spregovorili tudi o težavah, ki niso sistemsko rešene, na primer, da mladi
raziskovalci odhajajo v tujino zaradi slabih pogojev dela v Sloveniji. Omenili so tudi
težave pri prijavi na razpise, saj so nekateri razpisi so tako zapleteni, da so težko
dosegljivi ali pa morajo podjetja zagotoviti visok odstotek vrednosti projekta tistim, ki
jim ga pomagajo prijaviti. Tako so ugotovili tudi neučinkovitost javnih služb na
nekaterih področjih.
Sklep 2: Predstojnik razreda bo pozval člane razvojno-poslovnega razreda, da
sodelujejo pri predlogih k projektu Inženirskih kriterijev. Pričakovali bomo predvsem
predloge tistih članov IAS, ki imajo bogate izkušnje iz podjetij. Pozvani bodo, da
prispevajo predloge vsaj k povzetku projekta (na 2 straneh).
Podpredsednik Leskovšek je poročal o pogovoru tajnika IAS z Uradom predsednika
RS. Predsednik RS naj bi povabil vse člane IAS na razgovor oziroma pogovor.

Ad 2. Zakon o raziskovalni dejavnosti
Podpredsednik Leskovšek je povzel diskusijo, ki je potekala na seji
znanstvenoraziskovalnega razreda potekala prejšnji teden, ko sta osnutek zakona
predstavila O. Luthar in J. Lenarčič, ki sta sodelovala pri osnutku zakona. Zakon bo
poslan članom IAS predvidoma po 17. juniju 2014.
Tisti, ki so imeli priložnost videti osnutek zakona, so ocenili, da je zakon napisan
nekoliko nesistematično, morda je celo prezapleten. Namen in cilj zakona mora biti
(bolj) jasen. Prav tako bi naj bi bil cilj zakona tudi financiranje več aplikativnih
projektov za industrijo.
Sklep 3: Razvojno-poslovni razred bo IO posredoval prošnjo, da dobi zadnjo verzijo
zakona.
Sklep 4: Tajnik IAS naj poskuša pridobiti primerljiv zakon iz kakšne druge, uspešne
države (na primer Avstrije, Finske, ipd.) in ga pošlje članom razvojno-poslovnega
razreda.

Ad 3. Razno
Prisotni so se pogovarjali, kolikšna pogostost sestankov razvojno-poslovnega razreda
naj bi bila najprimernejša. Predstavljena je bila ideja klubskih večerov, ki bi potekali
približno vsaka 2 meseca. Eden od predlogov je bil tudi, da bi srečanja potekala v
podjetjih vsakokrat enega od članov, ki bi bili takšno srečanje pripravljeni organizirati
in prikazati svoje delo.
Sklep 5: Preverili bomo interes članov razvojno-poslovnega razreda, da bi
organizirali srečanja razreda v njihovih podjetjih, kjer bi potekala tudi predstavitev
podjetja.
Podpredsednik Leskovšek je poročal še o pogovorih z MOL, ki sta jih imela
predsednik in tajnik glede primernih prostorov za IAS. Ena od možnosti bi bila hiša
nekdanjega župana Ivana Hribarja v Rožni dolini.
IAS bi poskrbel za vsebinsko dogajanje v hiši. Še ena možnost bi bila nastanitev v
hiši v bližini stare Ljubljane, ki je do sedaj bila v uporabi Zveze inženirskih društev, ki
pa bo prostore zapustila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
Med pogovorom je bilo ugotovljeno, da moramo biti pozorni na stroške za
obnavljanje oziroma obratovanje, ki jih ne bi zmogli.
Podan je bil še predlog, da bi prostore IAS opremili s slikami inženirskih projektov.
Sklep 6: Člane IAS bomo pozvali, da prispevajo slike z inženirskimi dosežki za
opremo prostorov IAS.
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