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Odgovor na Poziv znanstvene skupnosti k izdatnejšemu financiranju
znanosti

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo s strani Kabineta
Predsednika Vlade Republike Slovenije prejeli dopis, v katerem opozarjate, da stanje v
slovenski znanosti predstavlja eno največjih razvojnih tveganj Slovenije. Skladno z
vašimi navedbami vam v nadaljevanju v imenu MIZŠ podajamo naslednja pojasnila.
Z oceno stanja in identificiranimi potencialnimi posledicami stagniranja podpore
področju raziskovanja se na MIZŠ strinjamo in poudarjamo, da v okviru nove
zakonodaje pripravljamo podlage za ustrezno financiranje znanosti, za katere
verjamemo, da bodo tudi v strokovni javnosti užile potrebno podporo.
V predlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID)
predlagamo sledečo določbo:
»13. člen
(državna proračunska sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost)
(1) Državna proračunska sredstva
zagotavljajo v višini najmanj 1 % BDP.

za
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(2) Obseg državnih proračunskih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnosti nad 1
% BDP se za drseče štiriletno obdobje določi v Državnem programu razvojnih politik, ki
ga vlada sprejme v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, če je v posameznem letu rast BDP
negativna ali rasti BDP ni, vir financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v
državnem proračunu zagotavlja tako, da se državna proračunska sredstva za
znanstvenoraziskovalno dejavnost zagotavljajo nominalno najmanj v višini državnih
proračunskih sredstev preteklega leta.«
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S predlaganim členom jasno opredeljujemo ciljno vrednost financiranja iz javnih
sredstev, ki je skladno z nacionalnimi in EU strategijami potrebna za konkurenčnost
sistema. Hkrati odpiramo možnost za višje financiranje, saj verjamemo, da je za razvoj
sistema ključnega pomena vzdržna in trajnostna ter predvidljiva rast proračunskih
sredstev.
Glede na to, da je za doseganje zastavljenega cilja potrebno znatno povečanje
sredstev, smo v prehodnih določbah zakona opredelili sledečo dinamiko:
»82. člen
(financiranje)
Ne glede na 13. člen tega zakona se državna proračunska sredstva za
znanstvenoraziskovalno dejavnost postopno povečujejo, dokler se ne doseže raven 1
% BDP, in sicer do vrednosti 0,7 % BDP v letu 2021 in nato v enakomernih deležih do
1 % BDP najkasneje v obdobju 4 let po uveljavitvi tega zakona.«
Dinamika rasti sredstev je ambiciozna toda verjamemo, da je potrebna zaradi
zagotavljanja ustrezne materialne osnove za mednarodno konkurenčnost in prebojnost
znanstvenoraziskovalnega sistema. Skladno z zastavljenim ciljem načrtujemo tudi
potrebna sredstva za leti 2020 in 2021. Pogajanja glede višine sredstev posameznih
politik so trenutno v teku, zato podrobnejših vrednostih načrtovanih sredstev za leti
2020 in 2021 še ne moremo navesti.
Zavedamo se, da je ob povečevanju sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost
potrebno oblikovati in sprejeti tudi ustrezne sistemske spremembe, na katere nas
opozarjajo tako evalvacije Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS 20112020), kakor tudi mednarodne evalvacije (vključno z Evropskim semestrom,
»European Innovation Scoreboard« in »Policy Support Facility«). To pomeni, da je
poleg zvišanja sredstev, potreben tudi konkreten premik v smeri boljšega upravljanja
institucij, njihovega stabilnega/institucionalnega financiranja in njihovega ocenjevanja
na podlagi kriterijev delovanja (»key performing indicators«).
Zavedamo se, da šele celota ukrepov prinaša želene rezultate in da so zgolj finančni
ukrepi mnogo premalo za ustrezno delovanje sistema, ki bo prinašal mednarodno
primerljive odlične rezultate. Pri tem pričakujemo tudi konstruktivno sodelovanje
raziskovalne sfere ter vseh deležnikov znotraj nje, kajti zavedamo se, da brez
konsenza o potrebnih sistemskih spremembah in tudi njihovem uvajanju, finančna
povečanja ne bodo dosegla želenega učinka.
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