ZAPISNIK SEJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA RAZREDA IAS
v sredo, 4. junija 2014, ob 16.00 v prostorih IAS.
Prisotni: T. Bajd, M. Gams, I. Grabec, F. Gubina, V. Kaučič, J. Lenarčič, V. Leskovšek,
B. Mohar, J. Možina, S. Pejovnik, T. Pisanski, S. Strmčnik, F. J. Tasič, M. Tomaževič.
Vabljen: O. Luthar, SAZU
Opravičeni: I. Emri, P. Fajfar, P. Glavič, J. Grum, M. Jagodič, T. Lah Turnšek, B.
Mavko, M. Mikoš, M. Pleško, K. Stana Kleinschek, K. Steblovnik, L. Škerget, M. Topič,
B. Vedlin, B. Žemva, R. Žerjal.
Dnevni red:
1. Razprava o Zakonu o raziskovalni in inovacijski dejavnosti
2. Organizacijske in promocijske dejavnosti
a. Organizacija - zapisniki (čez 3 dni poslano okoli), obveščanje, splet
(zapisnike na splet), vodenje sestankov (Boris Žemva pomaga pri točkah, kjer
aktivno sodelujem), vpisi v Wikipedijo itd.
b. Čestitka novemu predsedniku SAZU in možnosti sodelovanja
c. Promoviranje IAS - nova hiša, table po inštitucijah, sodelovanje na
konferencah, navajanje članstva v IAS pri objavah ..
d. Oživitev skupin, npr. odbora za VŠ, prisotnost na nekaj odborih
parlamenta, sveta, raznih organov ...
e. Prenova zbornika IAS - več vsebine, promocije ...
f. Vabljenje članov IAS na državne proslave g. Splet, spletni časopis IAS,
virtualni asistenti, sprotno sistemsko obveščanje javnosti ..
h. Nagrade, priznanja, ...
3. Poročanje o VŠ zakonu (poročevalca: Gams, Pejovnik)
4. Inženirski kriteriji (Poročevalci: Marinšek, Strmčnik, Gams)
5. Razno

Ad 1. Razprava o osnutku Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti
Vabljeni gost dr. Oto Luthar, SAZU, je predstavil osnutek Zakona o raziskovalni in
inovacijski dejavnosti.

J. Lenarčič, ki je pri oblikovanju sodeloval, je predstavil svoj pogled na osnutek
zakona.
M. Gams je povzel proces oblikovanja osnutka.
Diskusija, ki je sledila, je potekala v smeri, kaj bi v osnutek zakona še morali vključiti;
med ostalim pravne vidike, brez katerih izvajanje dejavnosti ni mogoče. Poudarjeno
je bilo tudi, da je pomembno, da nova vlada, ko bo oblikovana, ne bo ustavila
procesa oblikovanja in sprejema zakona.
Poudarjena je bila tudi pomembnost vidikov upokojevanja po zakonu ZUJF in
odhajanje mladih raziskovalcev v tujino – to sta vidika, o katerih bi morali razmislili,
kako bi ju poskusili smiselno vključiti v zakon.
Podana je bila pobuda, da IAS pomaga z nasveti, kako v korist gospodarstva in
dodatnega znanja, vgrajenega v slovenske produkte, koristiti evropska sredstva.
Tako bi pomagali državi pri njenem razvoju, kot tudi mladim, visoko izobraženim
kadrom, da ostanejo doma, kjer se zaposlijo v razvojno raziskovalnih oddelkih, ali
sami ustanovijo svoje podjetje.
V drugem delu diskusije so se prisotni osredotočili na operativni vidik – aktivnosti IAS
v tej fazi osnutka zakona.
Predlog je bil, da bi morali obe akademiji, IAS in SAZU, opozoriti na osnovne
probleme, povezane s težavami, ki jih bo zakon urejal, in jih reševati.
Možne rešitve: 1. V Sloveniji bomo potrebovali sredstva- kapital. V Sloveniji ga ni na
voljo, a ga lahko s pametnimi ukrepi pridobimo iz EU in ga pomnožimo.
2. Podpreti ukrepe za izvajanje razvojnega dela v industriji.
3. Podpreti tiste, ki zaposlujejo mlade kadre (,ki bi drugače zapustili Slovenijo).
Član SAZU je poročal, da so v SAZU že pričeli izvajati analizo glede prenosa znanja v
gospodarstvo, kar je bilo tudi na IAS velikokrat izpostavljeno kot nezadostno in
sistemsko nerešeno.
Prisotni so spregovorili še o vidiku učinkovitosti vloženih državnih sredstev v
raziskave – kriterij, ki bi bil zelo pomemben pri dodeljevanju novih sredstev. Eno od
meril bi moralo biti tudi razmerje med vloženimi sredstvi v skupino in rezultati, ki jih
je skupina dosegla.
Identificirane so bile 4 pomembne relevantne organizacije, ki bi lahko vplivale na
oblikovanje zakona. Poleg obeh akademij sta to še Rektorska konferenca in KOsRIS.
Končni osnutek zakona bo, po še nekaj usklajevanjih, predvidoma na voljo 17. junija
2014. Zadnja verzija bo oddana tudi na ministrstvo in objavljena na spletni strani
ministrstva.
Sklep 1: Po prejemu končnega osnutka zakona, predvidoma 17. 6. 2014, bomo
zakon poslali vsem članom IAS. Nato bomo sklicali sestanek obeh razredov in sprejeli
končna stališča IAS v zvezi z osnutkom zakona.
Sklep 2: IAS bo aktivno sodelovala pri oblikovanju tega zakona.

Prisotni so na kratko izpostavili še povezanost osnutka raziskovalnega zakona z
Zakonom o visokem šolstvu. Predsednik je poročal, da Zakon o visokem šolstvu
postopkovno še ni tako napredoval kot zakon o raziskovalni dejavnosti.
Kljub temu so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 3: Znanstvenoraziskovalni razred želi, da bosta oba zakona usklajena.
Ad 2: Organizacijske in promocijske dejavnosti

-

-

Prisotni so na pobudo predstojnika razreda sprejeli nekaj pravil v zvezi z
organizacijskimi dejavnostmi IAS:
Zapisniki sej organov IAS bodo poslani v pregled prisotnim na seji. V 3 dneh je
želeno, da prisotni pošljejo pripombe na zapisnik, če jih imajo. Po izteku tega roka bo
zapisnik poslan vsem članom IAS ali pa bo objavljen na spletni strani IAS.
Zapisniki bodo objavljeni na spletni strani. Člane bomo ob sprejetju tega novega
pravila opozorili, da če kdo ne želi, da se kateri od zapisnikov ali del zapisnika ne
objavi, to sporoči (v roku 3 dni). V tem primeru zapisnik oziroma določen del ne bo
objavljen na spletni strani, ampak poslan vsem članom IAS po elektronski pošti.
Pravilo bo veljalo za vse zapisnike različnih organov IAS.
Glede pošiljanja sporočil, informacij, vabil in podobno, preostalim članom IAS velja že
sprejeto pravilo, da se pobuda odda v pisarno IAS, po posvetovanju s predsednikom,
tajnikom, predstojnikom razreda oziroma drugim pristojnim, bo sporočilo poslano
vsem članom IAS.
Predstojnik razreda je prisotne obvestil, da je vpis IAS v Wikipedijo opravljen.
Čestital je tudi članu IAS akademiku T. Bajdu, ki je bil izvoljen za predsednika SAZU.
Predsednik SAZU je povedal, da se bo, po nastopu nove funkcije, še naprej
prizadeval za skupne inženirske interese. Cilj ostaja večanje ugleda inženirjev v
Sloveniji.
Predsedniku IAS je tudi že predlagal skupne posvete obeh akademij; prvi naj bi bil že
v jeseni, z delovnim naslovom oziroma vsebino »Prenos znanja v prakso,
ustanavljanje novih podjetij, mladi raziskovalci, ARRS-pregledi projektov, ki vodijo do
novih spin-off podjetij, aplikativnost raziskav«. SAZU in IAS bosta sestavili seznam
govornikov na tem posvetu.
Druga možnost, s katero sta se strinjala oba predsednika akademij kot temo za prvi
skupni posvet, pa je obravnava obeh zgoraj omenjenih zakonov (o raziskovalni in
inovacijski dejavnosti in o visokem šolstvu).
Predsednik IAS se je zahvalil za predstavitev IAS v intervjuju predsednika SAZU v
časopisu Večer, kjer je bila IAS korektno in tudi dobro predstavljena.
Glede članstva so pregledali še možnosti, da bi v IAS ponovno vključili bivša člana
IAS, sicer tudi člana SAZU, ki sta zaradi birokratskih zapletov izpadla iz IAS: akad.
Janez Levec in akad. Ivan Bratko. Prisotni so se strinjali, da bi si želeli, da bi oba
bivša člana obnovila članstvo v IAS.
Predsednik IAS je predlagal, da bo pregledal vse postopke, ki so pripeljali do
neljubega zapleta in sprožil ponovno uvrstitev med člane IAS.

Predstojnik znanstvenoraziskovalnega razreda se je zavzel za intenzivnejše
promoviranje IAS. V to je vključena nova rezidenca IAS, sodelovanje na konferencah,
in podobno. Ocenil je, da se IAS premalo pojavlja v javnosti.
Sklep 4: Predstojnik ZR razreda M. Gams bo povabljen na naslednjo sejo
predsedstva IAS, kjer bo predstavil predloge za delovanje. Predloge, usklajene s
predsedstvom, bosta zatem obravnavala razreda.
Predstojnik razreda je predlagal še, da bi predstavniki IAS sodelovali pri delu vseh
odborov Državnega zbora.
Sklep 5: Naredili bomo seznam vseh odborov Državnega zbora in pregled
zastopanosti predstavnikov IAS v teh odborih. V odborih, kjer IAS nima predstavnika,
bomo Državnemu zboru predlagali člana IAS kot vabljenega na seje.
Predstojnik razreda je poročal, da so na državne proslave vabljeni vsi člani SAZU, od
IAS-a le predsedstvo.
Sklep 6: Na protokol RS bomo vložili pobudo, da bi bili na državne proslave vabljeni
vsi člani IAS.
Prisotni so se strinjali, da bomo na naslednji seji razreda obravnavali Strategijo
pametne specializacije, ker bo rezultat projekta pomemben pri delitvi evropskih
strukturnih skladov.
Ad 3. Poročanje o Zakonu o visokem šolstvu
Predsednik IAS je poročal o zakonu o visokem šolstvu.
Sklep 7: Glede načina sodelovanja pri tem zakonu se bomo odločili, ko bomo videli,
kakšna bo usoda tega zakona. Aktivno se bomo opredelili, ko bo čas za to primeren.
Na naslednjem sestanku bomo predstavili opombe glede tega zakona.
Ad 4. Inženirski kriteriji
Poročal je S. Strmčnik. Predstavil je potek izdelave dokumentov glede inženirskih
kriterijev od leta 2011 na IAS in povzel smisel predloga.
Na seji je IO sklenil, da bomo za uveljavitev predloga potrebovali sredstva
(konzultacije, predstavitve (tudi v tujini), zato se bomo potrudili za dogovor z
resornim ministrom, da podpre naš projekt Inženirskih kriterijev.
Prisotni so razpoznali težavo, ki je skupna SAZU in IAS: neuravnovešenost članstva
po spolih. Zato so predlagali, da bi v kriterije vnesli težnjo, da bi se vzpostavilo
razmerje med zastopanostjo spolov (vsaj) takšno, kot je v povprečju na področju
inženirstva.

Strinjali so se tudi, da pri inženirskih kriterijih, kot jih bomo sprejeli, ne gre le za
delitev sredstev, temveč za veliko bolj obsežno ureditev področja.
Po kratki diskusiji so prisotni prejeli sklep:
Sklep 8: Z delom na pripravi Inženirskih kriterijev bo IAS nadaljevala.
Seja se je zaključila ob 18.15.
Zapisnik zapisala I. Lengar.

Prof. dr. Matjaž Gams
Predstojnik znanstvenoraziskovalnega razreda

