ZAPISNIK 6. SEJE IO IAS
Torek, 16. decembra 2014, ob 16.00.
Prisotni: M. Gams, F. Gubina, M. Jagodič, V. Leskovšek, Z. Marinšek, J. Možina, S.
Pejovnik, J. Vižintin, D. Zupančič.
Opravičena: A. Bergant in B. Vedlin.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 5. seje IO IAS in pregled sklepov
Posvet - okrogla miza IAS
Volitve organov IAS
Program dela za 2015
Razno

Sejo je vodil predsednik IAS S. Pejovnik.
Pred potrditvijo dnevnega reda so prisotni razpravljali še o sestanku obeh razredov,
ki naj bi bil v torek, 17. decembra 2014. Strinjali so se, da neformalen sestanek
opravita oba razreda skupaj v ponedeljek, 22. decembra 2014 po skupnem posvetu
na SAZU oziroma pred novoletnim srečanjem vseh članov IAS.
Predsednik je ponovil pravilo, ki je že bilo sprejeto, da vsa vabila na sestanke in seje
IAS odpošlje pisarna IAS, kjer so pred tem usklajeni vsi termini in vsebine.
Sklep 1: Sestanek obeh razredov 17. decembra 2014 se odpove. Sestanek bo 22.
decembra 2014 ob 17.00 v novi stavbi FKKT, Večna pot 113, Ljubljana. Sestanek je
namenjen novoletnemu druženju in informiranju članov o delu v preteklem letu.
Ad 1. Sprejem zapisnika 5. seje IO IAS in pregled sklepov
Prisotni so pregledali zapisnik 5. seje IO in ugotovili, da so vsi sklepi izvedeni ali pa
se še izvajajo.
Sklep 2: Zapisnik 5. seje IO je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Posvet - okrogla miza IAS

Konferenca oz. okrogla miza bo imela naslov: »Tehnološka avtocesta: Trajnostni
inovacijski razvoj Slovenije« in bo potekala v prostorih Hotela Slon, dvorana
Kavarna, 1. nadstropje 20. januarja 2015 ob 16.00.
Potek konference
I. Uvodne misli
1. Otvoritev, Stane Pejovnik, predsednik IAS
2. Trajnostna proizvodnja, Vojteh Leskovšek, podpredsednik IAS
3. Euro-CASE policy paper on European Innovation Policy, Bjorn O. Nilsson,
vodja inovacijske platforme Euro-CASE
4. Analiza visokošolskega izobraževanja s stališča inovativnosti, Peter Glavič,
član IAS
5. Strategija pametne specializacije – Stališča IAS, Zoran Marinšek,
podpredsednik IAS
II. Predstavitev priporočil IAS in Euro-CASE inovacijske platforme
III. Diskusija
IV. Zaključek konference (predvidoma ob 19.00)
V okviru diskusije bi predstavili tudi nekaj primerov prenosa v prakso.
Pred konferenco bi izdali zbornik za naslednjo vsebino:
1. Izhodišča
- Izhodišča/usmeritve IAS za uveljavitev trajnostnega inovacijskega procesa
v Sloveniji
- Priporočila inovacijske platforme Euro-CASE za spodbujanje inovacijskega
procesa v EU in njenih članicah
2. Predstavitve
- Trajnostna proizvodnja, Vojteh Leskovšek, podpredsednik IAS
- Euro-CASE policy paper on European Innovation Policy, Björn O. Nilsson,
vodja inovacijske platforme Euro-CASE
- Analiza visokošolskega izobraževanja, raziskovalno-razvojne dejavnosti,
inovacij in podjetništva v Sloveniji, Peter Glavič, član IAS
- Strategija pametne specializacije – Stališča IAS
3. Prispevki
- Slovenia Needs a New Vision for the Development of the Economy and
Society
- Trajnostnega razvoja Slovenije brez inženirjev ne bo mogoče izpeljati,
Jože Vižintin, glavni tajnik IAS
Zbornik bi poslali vabljenim nekaj dni pred konferenco, kar pomeni, da bi ga morali
vsebinsko zaključiti še v decembru.
Sklep 3: Predlagana vsebina-dokumenti zbornika bo poslana vsem članom IO v
seznanitev in komentar.
Sklep 4: Po konferenci bodo sprejeta še »Priporočila«, na podlagi diskusije na
konferenci.
Ad 3. Volitve organov IAS

Prisotni so oblikovali poziv vsem članom in članicam IAS za pripravo predlogov za
volitve organov IAS na skupščini IAS 2015, ki bo predvidoma 24. februarja 2014.
Sklep 5: Poziv predsednika IAS za volitve organov IAS bo poslan vsem članom in
članicam IAS.
Ad 4. Program dela za 2015
Predsednik in glavni tajnik sta pripravila in predstavila okvirni program dela IAS za
leto 2015 in ga dala v diskusijo članom IO.
Predlagan okvirni program dela v letu 2015 je:
VSEBINSKE NALOGE
1. Konferenca o inovacijah, januar 2015
2. Priprava in predstavitev stališč IAS o energetiki, predvidoma april 2015, najkasneje
september 2015
3. Sodelovanje pri pripravi Strategije pametne specializacije
4. Nadaljnje aktivnosti za sprejetje inženirskih kriterijev
5. Sodelovanje pri delu platform Euro-CASE
6. Sodelovanje s CATES pri pripravi letne konference v Indiji
7. Nadaljevanje aktivnosti pri razvoju inovacijskega procesa, celo leto
8. Priprava in izvedba tematskih večerov IAS, vse leto,
9. Priprava Pravilnika in Kriterijev za Puhove nagrade,
10. Pregled in morebitne spremembe Zakona o IAS,
11. Sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja visokega šolstva in raziskovalne
dejavnosti.
ORGANIZACIJSKO-POSLOVNE NALOGE:
1. Letna skupščina IAS 2015,
2. Letopis 2015,
3. Zbornik o energetiki,
4. Organizacija okrogle mize o energetiki,
5. Aktivna udeležba na letni konferenci mednarodnih združenj inženirskih akademij
Euro-CASE in CATES-a,
6. Sodelovanje pri pripravi novega Slovenskega biografskega leksikona,
7. Nadaljevanje aktivnosti povezanih z ustanovitvijo inženirskega kluba Slovenije,
8. Bilateralno sodelovanje s tujimi akademijami,
9. Sodelovanje v odborih DZ in ministrstev.
Glavni tajnik je predstavil še okvirni finančni načrt za leto 2015, natančnejšega bomo
lahko naredili, ko bomo prejeli izhodišča MIZŠ.
Predsednik je prisotne seznanil, da bo nagovoril člane IAS in jim predstavil predlog
rezervnega sklada IAS, ki bi omogočal boljše delovanje IAS, saj se sredstva
ministrstva vedno bolj krčijo. Sredstva iz rezervnega sklada bi bila porabljena skrajno
racionalno.

Sklep 6: O programu za leto 2015 bomo še razpravljali in ga za skupščino IAS
pripravili v razširjeni obliki.
Sklep 7: Podpredsednik Z. Marinšek je predlagal, da IAS deluje proaktivno pri
pripravi Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. V zvezi s predstavitvijo
predloga ZRID za člane SAZU in IAS je pripravil predlog potrebnih akcij IAS in točke,
ki jih bi bilo treba uveljaviti v ZRID. Predsedstvo se s predlogi Z. Marinška strinja in
jih bo dalo IO IAS v razpravo in odločanje.
Stališča so priloga tega zapisnika.

Ad 5. Razno
a) Predstojnik ZR razreda je predlagal sestanek razreda 7. januarja 2014 ob
16.00.
Sklep 8: M. Gams bo poslal predlog dnevnega reda in predsedstvo bo
odgovorilo na predlog. Vabilo članom razreda bo poslano iz pisarne IAS.
b) Z. Marinšek je predlagal, da bo ponovno predstavil 5 točk Strategije pametne
specializacije, ki bodo posredovani članom I.O.
Sklep 9: Dokument o Strategiji pametne specializacije bomo obravnavali na
naslednji seji IO.
c) D. Zupančič je želel zagotoviti nadaljnje delovanje delovne skupine za
energetiko, saj je vodja skupine F. Gubina nedavno odpovedal sodelovanje pri
skupini. Prisotni so izrazili svoja stališča glede vloge vodje skupine in vodje
skupine za pripravo stališč.
Sklep 10: O delovanju skupine za energetiko bomo še razpravljali.
d) IAS je prejel poziv za imenovanje članice ali člana Usmerjevalne skupine za
oblikovanje predlogov načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja
raziskovalne dejavnosti.
Sklep 11: Predstavnik IAS v Usmerjevalni skupini ARRS bo S. Strmčnik.
e) Komisija za Puhovo nagrado; glavni tajnik je seznanil prisotne, da je član
skupine za Puhovo nagrado T. Bajd ocenil, da zaradi drugih obveznosti ne bo
mogel redno sodelovati na sestankih skupine, zato je prosil, da bi IO imenoval
še enega člana skupine za Puhovo nagrado, da njeno delovanje ne bi bilo
okrnjeno.
Sklep 12: IO je za dodatnega člana skupine za Puhovo nagrado imenoval J.
Možino.

Seja se je končala ob 18:40.

Zapisnik zapisala I. Lengar.
Predsednik IAS
Stane Pejovnik

Priloga k sklepu 7:
Stališča IAS glede osnutka predloga ZRID (predlog)
6.11.2014
Predlagamo, da se osnutek predloga ZRID dopolni s tem, da se vključi in opredeli:
 Vključiti raziskovalce iz gospodarstva: Raziskovalno in inovacijsko
dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije in Raziskovalno/razvojne
enote v gospodarstvu (zdaj izločeni!)
 Opredelil statusa raziskovalca, ko ne opravlja javnih del (ni obdelano)
 Opredeliti sredstva po namenu in ne po izvoru (»javna sredstva« niso
enaka »javni službi«!)
 enakopravno obdelati obe agenciji; pri tem ena (ARRS) še naprej upravlja
znanstveno raziskovalno dejavnost (TRL 1-2), druga pa raziskovalno in
inovacijsko dejavnosti v verigi vrednosti do uvajanja rešitev na trg (TRL
3-9), vključno z obema dolinama smrti
 opredelil nadresorsko upravljanje TIA, ji dal pristojnost za izvajanje SPS,
kadrovsko kompetentna in finančno močna (ni obdelano)
 v skladu z načeli spiralnega razvoja opredeliti razvojno javno naročilo in
razrešiti konflikt interesov (pre-commercial procurement) za uvajanje
rešitev na trg (demo projekti itd), ki je del življenjskega cikla/verige
vrednosti (TRL 6-9) in neposredno povezan z inovacijskim procesom (ni
obdelano)
 opredeliti kazalce/metodologijo za ugotavljanje uspešnosti vlaganj v
procese v verigi vrednosti s stališča končnega rezultata, to je ustvarjanja
dodane vrednosti na trgu (ni obdelano)

