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Pred vami je tretji zbornik, ki je nastal na podlagi pogovorov o prihodnosti 
Slovenije pri predsedniku republike dr. Janezu Drnovšku. Pogovori so bili na-
menjeni vlogi znanja in znanosti, potekali pa so decembra 2003 v Ljubljani. 
Urad predsednika republike je pogovore o vlogi znanja in znanosti organiziral 
skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Ker gre za eno ključnih tem, ki bodo pomembno vplivale na naš prihodnji 
razvoj, smo k razpravi pritegnili vidne slovenske znanstvenike, strokovnjake 
in nosilce znanstvene politike v Sloveniji. K razpravi smo povabili tudi pred-
stavnike gospodarstva, da bi skupaj pogledali, kje so možnosti za zagotovitev 
tesnejšega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom v Sloveniji, zlasti po 
njeni včlanitvi v Evropsko unijo. 

Njihove misli, ugotovitve, spoznanja in koristne predloge si lahko preberete v tem 
zborniku. V prvem delu zbornika objavljamo dobesedni zapis razprave, v dru-
gem delu pa pisne prispevke, ki so jih pripravili sodelujoči v razpravi. Zbornik se 
končuje s pregledom sklepnih ugotovitev in priporočil, danih med razpravo.

Pred vami je torej zbir različnih pogledov, opažanj in izkušenj ter predlogov, ki 
lahko pomembno prispevajo k oblikovanju in snovanju prihodnjih strategij in 
politik, povezanih z vlogo znanja in znanosti v Sloveniji.

Urad predsednika 
Republike Slovenije





P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

7

Kazalo

I. VABILO PRED SE DNI KA REPU BLI KE NA TRE TJI POGO VOR  9
O PRI HO DNO STI SLOVENIJE

II. RAZPRAVA  11

III. PISNI PRI SPEV KI UDE LE ŽEN CEV 90

Uvodni pri spev ki
dr. France Bernik 90
dr. Robert Blinc 93
dr. Slavko Gaber 98
dr. Tea Petrin 105
dr. Boštjan Žekš 110
Drugi pri spev ki
dr. Lucija Čok 113
mag. Joško Čuk 116
dr. Igor Emri 118
dr. Jasna Fischer 122
dr. Franci Feltrin 124
dr. Pavel Fonda 126
dr. Marko Jaklič 131
dr. Anton Jurgetz 134
dr. Edvard Kobal 137
dr. Jana Kolar 140
dr. Marko Kos 142
dr. Ana Krajnc 146
dr. Alojz Kralj 150
dr. Jože Krašovec 154
doc. dr. Irena Mlinarič – Raščan 156
dr. Marko Munih 158
dr. Stane Pejovnik 162
dr. Janez Peklenik 178
dr. Dušan Povh 183
dr. Ivan Rozman 189
dr. Peter Venturini 191
dr. Jože Vižintin 194
dr. Franc Vodopivec 197
dr. Ludvik Trauner 203

IV. SKLE PNE UGO TO VI TVE  207

Priloga: SODELUJOâI NA POGO VO RU O PRI HO DNO STI SLOVENIJE 211





P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

9

 I. VABI LO PRED SE DNI KA REPU BLI KE 
NA TRETJI POGO VOR O PRI HO DNO STI 
SLO VE NI JE

V Ljubljani, 1. decem ber 2003

Spoštovani,

vlju dno Vas vabim na tre tji pogo vor o pri ho dno sti Slovenije, ki bo v sredo, 10. 
decem bra 2003 ob 10.00 uri, v Veliki sejni sobi Vlade Republike Slovenije na 
Gregorčičevi 27 v Ljubljani. Pogovor je orga ni zi ran v sode lo va nju s Slovensko 
aka de mi jo  znanosti in umet no sti.

Namen pogo vo ra je spod buditi raz pra vo o sta nju, pome nu ter pri hod nji vlogi 
in nalo gah drža ve na področ ju zna nja in  znanosti v Sloveniji. S pogo vo rom 
želi mo spod buditi kri tič ni razmi slek o tem, kaj mora mo spre meniti in kako se 
mora mo orga ni zi ra ti v sodob ni učeči dru žbi, da bi zna nje in  znanost še v večji 
meri pri spe va li k pro mo ci ji Slovenije v svetu, h kre pi tvi njene kultur ne in naro-
dne iden ti te te, k dvigu dru žbene ga pro izvo da ter k sploš ne mu gospo dar ske mu 
in kultur ne mu razvo ju Slovenije.

V raz pra vi želi mo pre mi sli ti tudi vrsto dru gih vpra šanj in sicer: kakš na je in 
bi mora la biti vloga uni verz in gospo dar stva na področ ju zna nja in  znanosti, 
kak šen bi bil naj pri mer nej ši polo žaj razi sko val nih inšti tu tov, teh no lo ških cent-
rov in dru gih orga ni za cij skih oblik pre na ša nja znanj, kak šen naj bo odnos do 
zna nja za tre tje živ ljenj sko obdob je, kako zago to vi ti uspeš nej še sode lo va nje 
uni verz, inšti tu tov in upo rab ni kov zna nja in znan stve nih dosež kov, kako si 
pred stav lja mo  znanost kot javno slu žbo, kakš ne finanč ne meha ni zme naj uvel-
jav lja mo, da bodo spod bu ja li in pospe še va li  razvoj sodob nih znanj in  znanosti, 
kako se uspeš ne je in učin ko vi te je vklju če va ti v evrop ski znan stve ni pro stor in 
kakš ni naj bodo sploš ni kri te ri ji znan stve ne odlič no sti.

Vaši pogle di, oseb ne izkuš nje in boga to zna nje na tem za pri ho dnost Slovenije 
zelo pomem ben področ ju bodo dobro do šel pri spe vek k obli ko va nju smer nic 
nadalj nje ga razvo ja slo ven ske dru žbe. V pri lo gi Vam v oseb no infor ma ci jo poši-
lja mo  gradivo Dejavnost razi sko va nja in razvo ja v Sloveniji, ki ga je izdal Urad 
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za makro eko nom ske ana li ze in razi ska ve Vlade Republike Slovenije. Uvodna 
razmiš lja nja za pogo vor Vam bomo posla li naknadno.

V upa nju, da se boste odzva li  mojemu vabi lu, se Vam vna prej zahva lju jem.

Z odlič ni mi pozdra vi,

Dr. Janez Drnovšek,
pred se dnik Republike Slovenije

Priloge:
Vabljeni
Pomembne infor ma ci je
Delovni zve zek UMAR:
Dejavnost razi sko va nja
in razvo ja v Sloveniji
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 II. VLOGA ZNA NJA IN  ZNANOSTI

Predsednik repu bli ke dr. Janez Drnovšek je v okvi ru Pogovorov o pri ho dno sti 
Slovenije k pre mi sle ku o vlogi zna nja in  znanosti v Sloveniji pova bil neka te re 
ugle dne slo ven ske znan stve ni ke, uni ver zi tet ne uči te lje, poli ti ke, druge javne 
delav ce, pred stav ni ke nevla dnih orga ni za cij in zdru ženj.

Predsednik dr. Janez Drnovšek: Hvala, ker ste se odzva li vabi lu na naš tre tji 
pogo vor o pri ho dno sti. Govorili smo že o stra te ških zuna nje po li tič nih temah in 
o vpra ša nju vred not. Sedaj pre ha ja mo na temo, ki je nespor no ključ na, pomemb-
na za pri ho dnost. To je vloga zna nja in  znanosti v pri ho dno sti Slovenije. Tema, 
o kate ri se bomo  skušali pogo voriti, je, kako čim bolje izko ri sti ti vse naše zmog-
ljivosti, da bi se lahko ena ko vre dno vklju či li v sve tov no, zla sti gospo dar sko 
tekmo. V takš ni tekmi je vloga  znanosti temelj ne ga pome na. Skupaj s svo ji mi 
sode lav ci sem oce nil, da bi se bilo morda smi sel no pogo voriti, ob tem ko vsto-
pa mo v Evropsko unijo in se v Sloveniji zače nja neko novo obdob je, kako 
izko ri sti ti naše zmog ljivosti, tudi naše poseb no sti, da bi bili v tem novem evrop-
skem obdob ju čim uspeš nej ši. Vsi vemo, da se tudi Evropa ponov no pogo var ja, 
oce nju je svoje zmo žno sti, išče poti, kako bi vzpo sta vi la ena ko vre dno tekmo z 
Združenimi drža va mi Amerike na področ ju  znanosti in gospo dar stva. Evropa 
mar si kje zaosta ja za ZDA in tudi neka te re druge drža ve na dru gih celi nah 
zelo hitro napre du je jo, zato bo Evropa, tako kot tudi Slovenija, mora la najti 
poti iz neka te rih svo jih inert no sti, poiska ti neka te re hitrej še možno sti razvo ja 
in pro do ra.

V pre te klo sti smo že veli ko krat govo ri li o tem, kak šen vzo rec potre bujemo v 
Sloveniji. Ali naj drža va izbi ra pano ge in dejav no sti ter dolo ča, kate re so pri-
ori tet ne, in potem tja usmer ja tja čim več resur sov, vključ no z znan stve nim 
delom? Navadno smo na to odgo var ja li, da v Sloveniji ne  moremo  graditi na 
takem plan skem pri sto pu, da gra di mo na fle ksi bil no sti, na odlo či tvah šte vil-
nih sub jek tov, ki se v hitro spre mi nja jo čih se oko li šči nah v svetu lahko sami 
bolje in hit re je znaj de jo kot drža va. Strinjamo pa se, da mora drža va zago to-
vi ti potreb ne instru men te, da gospo dar skim in tudi znan stve nim sub jek tom 
omo go či mo čim hitrej še pri la gajanje. Zagotoviti je treba tudi čim več med se-
boj ne ga komu ni ci ra nja, ki ga je v Sloveniji pogo sto pre ma lo, komu ni ci ra nja 
med raz lič ni mi mini str stvi, raz lič ni mi znan stve ni mi in dru gi mi insti tu ci ja mi. 
Komuniciranje med gospo dar stvom, drža vo in znanos tjo je potreb no, da bi 
našli prave in  dovolj hitre odgo vo re na svetov ne izzi ve. Morda bo ravno v 
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tem smi slu naš pogo vor pri spe val kaj nove ga in pri ča ku jem, da tudi ne bo zad-
nji, da bi mu lahko sle di li še drugi, ki bi vzpo sta vi li neko stal no dina mi ko in 
hitrej ši  razvoj. Na tem področ ju imamo več nosil cev, ki delu je jo samo stoj no in 
seve da po svoji odgo vor no sti. Vesel sem, da ta pogo vor orga ni zi ra mo sku paj s 
Slovensko aka de mi jo  znanosti in umet no sti in da bo danes z mano, če temu 
tako rečem, sovo di telj pogo vo ra, gos pod Žekš, pred se dnik SAZU. Na naj bolj-
ši možni način bomo posku ša li pogo vor pri pel ja ti do čim bolj ših rezul ta tov. 
Predlagam, da zač ne mo kar s pred vi de ni mi uvo dni mi govor ni ki.
Vabim naj prej dr. Franceta Bernika, čast ne ga člana Slovenske aka de mi je  zna-
nos ti in umet no sti. Prosim.

Dr. France Bernik: Hvala lepa, gos pod pred se dnik, za vabi lo na pogo vor o zna-
nju in  znanosti in hvala lepa za  besedo.

Pri razmiš lja nju o  znanosti gre pra vi lo ma za dva sklo pa vpra šanj: naj prej za 
zuna nji okvir, zno traj kate re ga se  znanost odvi ja, za poli ti ko  znanosti, tudi 
za pove za vo z dru gi mi območ ji, pred vsem z gospo dar stvom, za sred stva, ki 
jih drža va name nja razi sko va nju; gre skrat ka za raz me re, ki  znanost pospe šu-
je jo ali zavi ra jo. Mogoče pa je o  znanosti razmiš lja ti tudi bolj nepo sre dno, o 
 znanosti kot  znanosti, in se vpra ša ti, kate re so njene raz voj ne tež nje, kak šen je 
njen odnos do vred not. Moj pri spe vek sodi v to drugo sku pi no vpra šanj.

V vsej novo ve ški zgo do vi ni, morda z nekaj  odstopanji, živi Evropa v obdob ju 
 razuma, v obdob ju  znanosti kot naj viš je avto ri te te duha. Znotraj nje pa imajo 
osred njo vlogo mate ma ti ka in nara vo slov ne vede, ki so se jim v 19. sto le tju 
pri dru ži le teh ni ške  znanosti, v zad njem času še biome di cin ske, vse s svo ji mi 
šte vil ni mi, komaj slu te ni mi odkri tji, ki ute gne jo  povsem spre meniti živ lje nje na 
zem lji. Značilnost take ga razvo ja  znanosti je v tem, da huma ni stič nim in dru-
žbo slov nim zna no stim kljub izje mnim dosež kom v pre tek lih sto le tjih in seda-
njosti pri pa da dru got na vloga. Še več, te  znanosti pogo sto prev ze ma jo nara vo-
slov no mate ma tič no  metodo miš lje nja in jo upo rab lja jo kot meri lo za vre dnost 
svo jih razi skav. Zato ne pre se ne ča teza nem ške ga soci olo ga Maxa Webra, ki 
izha ja iz pove da ne ga in že več kot sto le tje vzne mir ja duhov no Evropo, teza o 
vred not no nev tral ni, neopre de lje ni  znanosti, o  znanosti brez vred not, kar je 
seve da razu me ti tako, da je  znanost osvo bo je na zuna njih vred not, ker se zdi 
sama po sebi naj viš ja in edina vred no ta. V nadalj njem razvo ju in na seda nji 
stop nji civi li za ci je pa se je izka za lo, da ni tako. Tako ime no va na Wertfreie 
Wissenschaft posta ja pred met raz prav širše jav no sti, pove zu je se celo z razmiš-
lja njem o pre ži ve tju. Tako je pred vsem iz boja zni, da je danes – to želim pose-
bej pouda ri ti – mogo če vse izsled ke vseh  znanosti upo rabiti in zlo rabiti, napo-
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sled tudi zara di močno  razvejene spe ci ali za ci je  znanosti. Velika dife ren ci aci ja 
zapi ra posa mič nim vedam  pogled na sosed nje vede, zla sti na  celoto. Vsem pa 
se zdi last ni nap re dek pomemb nej ši od razvo ja dru gih ved, od uni ver zal ne ga 
zna nja in nje go vih pozi tiv nih ali nega tiv nih učin kov na člo veš tvo.

Danes se  znanost in teh ni ka lahko pohva li ta z veli kan ski mi odkri tji. Od glo-
bin ske ga, sko raj never jet ne ga pro do ra v mikro ko zmos do sanj ske ga raz kri tja 
makro ko zmo sa smo boga tej ši za osup lji va nova spozna nja, pa tudi obre me nje-
ni z novi mi vpra ša nji. Ali smemo spre mi nja ti gen sko zasno vo člo ve ka? Smo 
za sploš no pre po ved klo ni ra nja živih bitij; ali naj bo klo ni ra nje v znan stve ne 
in tera pevt ske  namene dovo ljeno? Naj miro ljub no upo ra bo atom ske ener gi je 
nada ljujemo in stop njujemo? Naj z vodo, zra kom in gozdo vi raz po la ga mo, kot 
da gre za obnov lji ve vire naše ga pla ne ta? Mar smejo boga te drža ve pro izva ja-
ti toli ko hrane, da jo potem lahko uni ču je jo, med tem ko mili jo ni umi ra jo od 
 lakote? In ne nazad nje, kam vodi uži va nje mamil in mul ti pli ci ra no nara šča nje 
obo le lih za aid som? Znanost torej zade va ob neke meje, zla sti kadar se mate-
ri ali zi ra v upo rab nih in priv lač nih dosež kih in kadar učin kov teh dosež kov ni 
mogo če natan ko pred vi de ti. Zato se ne spra šujemo, kam lahko seže pra sta ra 
tež nja po spo zna nju in spo zna va nju, po odkri va nju nove ga, še nezna ne ga, kajti 
 znanost osta ja neza dr žna. Njena avto no mnost je nespor na, in  znanost bo taka 
osta la, neodvi sna, kot je bila, od vseh insti tu cij in ide olo gij dru žbene ga živ lje-
nja. Sprašujemo pa se lahko, ali bo mogla v seda njem obdob ju zgo do vi ne osta ti 
neodvi sna tudi od vesti in zave sti člo veš tva.

To  znanost  razumemo kot sci en ces, kot pojem, s kate rim ozna ču je jo v anglo-
sa škem svetu nara vo slov ne, teh ni ške in biome di cin ske vede. Ostane mi, da 
posku šam na krat ko opre deliti še odnos duhov nih in dru žbo slov nih  znanosti, 
tako ime no va nih huma ni ti es, do vred not. V ta namen se zdijo naj pri mer nej še 
 znanosti, ki pre uču je jo umet no sti, tem bolj, ker je para di gma teh  znanosti veči-
del zna čil na za vse huma ni stič ne vede.

Najopaznejša zna čil nost duhov nih ved v zad njih dvaj se tih, tri de se tih letih v 
Evropi je – to želim pose bej pouda ri ti – tež nja po sci en ti fi ka ci ji. To pome ni, 
da so duhov ne vede pre vze le in da prev ze ma jo razi sko val ne  metode nara vo-
slov nih ved in  tistih dru žbo slov nih disci plin, ki so se prav tako oblikova le pod 
vpli vom mate ma tič no-nara vo slov ne ga nači na miš lje nja. Znanstvenost duhov nih 
ved se že nekaj deset le tij meri v pod re jenosti tako ime no va nim eksakt nim 
vedam, po teoret skih mode lih in tipo lo gi jah, po uvel jav lja nju komu ni ka cij skih, 
struk tu ra li stič nih, semi otič nih in empi rič nih metod. Posledica take, nedvo mno 
eno stran ske meto do lo ške usmer jenosti je pre moč teo ri je, izra zi ta odtu jenost 
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od pred me ta razi sko va nja, v zna no stih o umet no stih odtu jenost od umet no sti, 
izk lju či tev sub jek ta iz razu me va nja pred me ta, skrat ka popred me te nje real no sti, 
do kate re indi vi du al na estet ska izkuš nja, če gre za umet nost, nima dosto pa. 
Označuje se za poljub no, za samovolj no, za neznan stve no. Tematsko kaže jo 
sodob ne duhov ne in soci al ne ozi ro ma dru žbo slov ne vede veli ko naklo njenost 
do nega tiv ne raz lič no sti. Skoraj pra vi lo ma obrav na va jo poja ve dezi lu zi oni zma, 
obrav na va jo člo ve ka brez pozi tiv nih možno sti, pora že ne ga v dru žbenih pro ce-
sih. Značilna je  zastrtost pred me ta razi sko va nja, nje go va odda ljenost, nje go va 
izgu ba celo vitosti; to je vre dno poudar ka zato, ker je spe ci fič nost duhov nih 
 znanosti ravno v poseb no sti pred me ta in v poseb ni ude le žbi razi sko val ca pri 
pre uče va nju. Protitendenca, ki se pojav lja v zad njem času, v zad njih letih, 
posku ša ponov no uvel ja vi ti prav to: zave zanost pred me tu, spod bu ja nje in osvo-
bo di tev nje go ve spo ro čil no sti, pred vsem pa spro sti tev estet ske občut ljivosti 
razi sko val ca, če gre za pre uče va nje umet no sti, in pre obra zbo estet ske izkuš nje 
v celost no razu me va nje pred me ta. V odgo vor no sti do inte gri te te pred me ta in 
tudi do upo rab ni kov razi sko val nih dosež kov bi mogli vide ti etič no odgo vor nost 
 znanosti, pa tudi zame tke njene soci al ne komu ni ka ci je. Zavest odgo vor no sti, 
ki se pojav lja v duhov nih vedah, je toli ko večja, koli kor večja je indi vi du al na 
ude le žba razi sko val ca. Praksa zad njih deset le tij pa je, nasprot no, daja la pre-
dnost nein di vi du al nim, neoseb nim mode lom, kla si fi ka cij skim she mam in kon-
struk tom, zato  doslej ni bilo mogo če  govoriti o odgo vor no sti, ne do tema ti ke 
razi skav ne do upo rab ni kov razi sko val nih dosež kov. Seveda je odgo vor nost 
teh ni ke in nara vo slov ja, kate re ga izsled ke bi mogli zlo rabiti proti člo veš tvu, 
dru gač na od škode, ki bi jo poten ci al no pov zro či la huma ni stič na  znanost in bi 
pri za de la duhov no sfero člo ve ka.

Naj kon čam. Kljub neka te rim raz li kam odkri va mo v sodob ni  znanosti vseh vrst 
in usme ri tev stič ne točke. Uveljavlja se spo zna nje, da se danes nobe na veda 
ne more razvi ja ti samo iz sebe. Samozadostnost posta ja pre se že na. V ospred je 
stopa  celota in njena vse večja notra nja soodvi snost. Oglašata se odgo vor nost 
in  zavest o pogub nih posle di cah, ki bi jih moglo spro ži ti fizič no ogro ža nje člo-
ve ka ali ogro ža nje nje go ve ga dosto jan stva. V šte vil nih pomi sle kih, zadrž kih in 
pred vi de vanjih se v zarod kih naka zu je jo vred no te, tako moral ne kot soci al ne, 
estet ske, reli gi ozne in filo zof ske. Ne samo danes, naj brž niko li ne bomo mogli 
pono vi ti z Leibnizem, da je res nič ni svet naj bolj ši možni svet. Več zna menj 
pa kaže, da se v sodob ni  znanosti stva ri pre mi ka jo. Znanost  počasi, ven dar 
vztraj no spre mi nja iden ti te to, tako da krepi svojo vero do stoj nost. Konec je poj-
movanja o abso lut ni  znanosti, o abso lut ni avto no mi ji  znanosti, v kate ro se je 
vero va lo pod vpli vom 19. sto le tja prav do nedav ne ga. Prevladuje  stališče, da je 
 znanost, kot ena od oblik člo ve ko ve ustvar jal no sti do nepo greš ljivosti, pomem-
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ben del naše civi li za ci je, v kate ri delu je sicer avto no mno, ven dar hkra ti vzroč-
no posle dič no  povezano in v popol ni soodvi sno sti s  celoto. Hvala lepa.

Dr. Drnovšek: Hvala, gos pod Bernik. Prosim dr. Roberta Blinca, red ne ga člana 
SAZU in vodjo odse ka za fizi ko – trdne snovi na Institutu Jožef Stefan.

Dr. Robert Blinc: Spoštovani zbor, spo što va ni gos pod pred se dnik, pred se dnik 
vlade. Poskušal se bom  omejiti izključ no na področ je, ki ga  poznam, in pove-
da ti nekaj o tem, kje je naša  znanost danes in kaj naj bi nare di li, da bi lahko 
uspeš ne je žive li po vklju či tvi v EU. Pri tem bi pove dal še to, da si je sku pnost, 
v kate ro se vklju čujemo, to je Evropska sku pnost, posta vi la za cilj izpol ni tev 
tako ime no va ne lizbon ske dekla ra ci je, da bo v dese tih letih posta la naj bolj kon-
ku renč no gospo dar stvo na svetu in da bo pove ča la delež sred stev, ki jih daje 
za razi ska ve, na 3 odstot ke bruto pro duk ta. Kot se je izka za lo, se to ne doga ja, 
in ravno danes zju traj sem bral, da se raz li ka med izda tki za  znanost v ZDA in 
v EU pove ču je, ne pa zmanj šu je. V zad njem obdob ju so ZDA dale 169 mili jard 
dolar jev sred stev za razi ska ve več kakor EU, tako da se je raz li ka podvo ji la, 
ne pa zmanj ša la. To se pravi, da je cilj, ki smo si ga zasta vi li, prav za prav zelo 
rela ti ven. Vključujemo se v območ je, ki naj bi bilo naj bolj kon ku renč no, a bo, 
kot kaže, bitko izgu bi lo. Vsaj zaen krat.

Vseh deset pred pri sto pnih držav, kamor spada tudi Slovenija, daje za  znanost 
razme ro ma malo. Njihovi celot ni izda tki za  znanost zna ša jo samo 2 odstot-
ka izdat kov EU, ti pa so lani  znašali 178 mili jard evrov. To se pravi, da smo 
maj hen dro bi žek. Pri tem mora mo seve da raz mi sli ti, kaj lahko nare di mo, da 
bomo s tem, kar je v naših rokah, svoj polo žaj izbolj ša li. Vse vlade spod bu ja jo 
gospo dar ski  razvoj. V zad njem času se temu pri dru žu je še skrb za ohra ni tev 
oko lja in tako ime no va ni traj nost ni  razvoj. Za gospo dar ski in traj nost ni  razvoj 
je bistve na ustvar jal nost. To je prva stvar. Pogledati mora mo, kako je narav nan 
vzgoj ni, razi sko val ni in izo bra že val ni  sistem. Ali je v zad njih deset le tjih  dovolj 
spod bu jal ustvar jal nost in kaj je treba sto ri ti, da bi jo bolj? To je prvo. Drugo 
je, kako nasta ja novo zna nje.

Novo zna nje in gospo dar ska rast nas ta ja ta v tako ime no va nih  ciklih teh no lo-
ških revo lu cij. Prvi tak cikel se je začel v 16. sto le tju z zdru ži tvi jo Newtonovega 
odkri tja, da se dajo narav ni zako ni mate ma tič no for mu li ra ti, z Galilejevim spo-
znanjem, da so narav ni zako ni pre ver lji vi z ekspe ri men ti. To je  temelj sodob ne 
eksakt ne  znanosti. Od tod se je rodi la prva teh no lo ška revo lu ci ja, naj prej v 
Angliji z  izumom par ne ga stro ja, in nato v Evropi. Tiste civi li za ci je in siste-
mi, ki se v to niso vklju či li, so zelo zaosta li. Poglejmo samo Kitajsko, Indijo, 
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Arabske deže le. V 16. sto le tju so bile v  znanosti ena ko vre dne z Evropo, a ker 
niso raz vi le eksakt nih  znanosti in se niso vklju či le v prvo teh no lo ško revo lu-
ci jo, so gospo dar sko, civi li za cij sko in tudi znan stve no zaosta le. Od tedaj je 
zaho dna civi li za ci ja vodil na v svetu po gospo dar ski moči.

Zdaj živi mo v novem raz voj nem ciklu, ki ga ozna ču je hiter nap re dek na 
področ ju nano zna no sti, mate ri alov, bioteh no lo gi je, infor ma ti ke in še neka te rih 
dru gih ved. Zelo pomemb no je, ali se bomo v ta raz voj ni cikel vklju či li ali ne. 
Poglejmo, kje smo. Izbral sem dva kazal ni ka: šte vi lo citi ra nih publi ka cij na 
mili jon pre bi val cev na leto in šte vi lo pogo sto citi ra nih publi ka cij na mili jon 
pre bi val cev na leto, to je  tistih, ki se uvr šča jo v vrh njih 1% naj bolj citi ra nih 
publi ka cij. Podatki so zelo zani mi vi. Slovenija ima okoli 516 publi ka cij na mili-
jon pre bi val cev na leto. To je še kar spo dob no. Za vodil ni mi drža va mi, ki jih 
imajo 1400–1500 na mili jon pre bi val cev na leto, zaosta ja mo za fak tor tri. To 
ni kata stro fal no in kaže, da imamo razme ro ma pov preč no dober razi sko val ni 
in vzgoj ni  sistem. In kako je s to poraz de li tvi jo na kri tič nih področ jih? Tudi 
na področ ju nano teh no lo gi je smo na spo dob nem mestu, in sicer ustvar ja mo 
0,2 odstot ka celot ne ga zna nja na tem področ ju na leto, kar je glede na našo 
 velikost in sred stva kar veli ko. Po publi ka ci jah na tem področ ju se po enem 
kri te ri ju uvr šča mo na šest naj sto mesto, po dru gem na tri de se to in po četr tem 
na šti ri de se to, ven dar vse to sku paj ni slabo. Po odmev no sti, ki jo dolo ča jo 
neka te re odlič ne publi ka ci je, smo na področ ju raču nal niš tva celo na tret jem 
mestu, takoj za Izraelom in ZDA. Ampak to je bolj nak ljuč je, fluk tu aci ja, ker 
je v dolo če nem letu izšla odmev na publi ka ci ja.

Če pa pogle da mo šte vi lo pogo sto citi ra nih publi ka cij na vseh področ jih eksakt-
nih  znanosti, kar dolo ča znan stve no moč neke drža ve, je  stanje po podat kih 
Inštituta za znan stve no infor ma ti ko v Pittsburghu v ZDA dosti slab še. V letih 
1999- 2001 smo imeli samo 16 publi ka cij, ki so se uvr šča le v odsto tek naj bolj 
citi ra nih publi ka cij v danem področ ju. To pome ni, da imamo na mili jon pre-
bi val cev le tri take publi ka ci je na leto in da smo torej deset krat slab ši od pov-
preč ja EU, ki jih ima tri de set. Dvajsetkrat slab ši smo od Danske, ki jih ima 69, 
ter bistve no slab ši od Irske, ki jih ima 27, ali od Finske, ki jih ima 50, ter od 
ZDA, ki jih tudi imajo 50. To z dru gi mi beseda mi pome ni, da pri vrhun skih 
dosež kih, ki dolo ča jo prav za prav naj pro dor nej ši del naše  znanosti, zaosta ja mo. 
Ali je to pomemb no? Po mojem mne nju seve da je. Ker poglej te: na olim pij skih 
igrah šteje samo tisti, ki dobi kolaj no ali ki pre sko či 2,20 m. Nič ne poma ga, 
če imate 50 takih, ki pre sko či jo 2,05 m. In če hoče te vrhun ske dosež ke pre na-
ša ti v indu stri jo, take, ki dose ga jo eko nom ski raz cvet, ne boste pre na ša li pov-
preč nih dosež kov, ker ne bodo dali eko nom ske ga povra či la. Prenašati mora te 
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vrhun ske dosež ke. In v tem smo šibki. Vprašati se mora mo, kaj je tisto, kar je 
to pov zro či lo? Odgovorov je cela vrsta. Povprečna moč naše  znanosti je bila 
v času, ko sem dok to ri ral, na rela tiv no višji ravni kot danes. Seveda je bila 
 znanost bistve no slab ša kot danes, toda raz li ke med nami, Nemčijo in dru gi mi 
drža va mi so bile  takrat manj še. Ko sem po dok to ra tu pri šel na MIT, ki je naj-
bolj ša  ameriška nara vo slov na uni ver za, ni bilo moje zna nje nič slab še od zna-
nja ljudi, ki so pri šli z dru gih vodil nih evrop skih ali  ameriških uni verz. Danes 
je dru ga če. Zakaj? Znanje je ekspo nen ci al no rast lo. Tudi vla ga nja v  znanost 
so ekspo nen ci al no ras tla, pri nas pa so zasta ja la. V obdob ju dese tih let smo 
razme ro ma malo vla ga li v  znanost. Poleg tega je bil naš  sistem naj brž žal narav-
nan v spod bu ja nje pov preč no sti. In to dvoje sku paj je pri spe va lo k temu, da 
nima mo vrhun skih dosež kov. Ne morem nam reč ver je ti, da bi bili v pov preč ju 
neumnej ši od, reci mo, Dancev ali pa Fincev. Najbrž nismo.

Zdaj pa poglej mo, kaj je po mojem mne nju naro be pri šol skem siste mu. Ko je 
študi ra la moja gene ra ci ja, to je pred mno gi mi leti, ni bilo podi plom ske ga štu-
di ja. Doktoriral sem pri 26. letih, moji kole gi danes dok to ri ra jo po 30. letu. To 
naj brž ni čisto dobro, kajti naj plo dnej še obdob je je med 27. in 35. ali 40. letom. 
Takrat se  porodi naj več novih idej, in te so tudi naj pro dor nej še. Tukaj je naj brž 
nekaj treba  narediti. Naslednja stvar, ki je zelo pomemb na, je, da je pri nas v 
veli ki meri, ne bom rekel, da pov sod, razi sko val no delo na uni ver zi  ločeno od 
razi sko val ne ga dela na inšti tu tih ter v raz voj nih eno tah gospo dar stva. Tudi izje-
me so. Vsi pozna mo neka te ra področ ja, ki so uspeš nej ša in kjer ni tako, ampak 
v pov preč ju to naj brž velja. Pa še ena stvar je zelo bistve na: razi sko val no izo-
bra že va nje se je iz dodi plom ske ga štu di ja pre ne slo na podi plom ski štu dij. Ko 
sem študi ral, sem v dru gem let ni ku začel dela ti na inšti tu tu in sem tam delal 
do diplo me, to je tri leta, tako da sem imel  takrat prav za prav že pre cej razi sko-
val nih izku šenj. Tega danes ni več. Danes štu dent do diplo me samo v izje mnih 
pri me rih vidi razi sko val no delo. To se zanj začne po diplo mi. Najbrž bi  morali 
podi plom ski štu dij, raz voj no delo v gospo dar stvu in delo v razi sko val nih insti-
tu ci jah pove za ti ter dati po eni  strani novo vlogo samo stoj nim razi sko val nim 
zavo dom, ne na dodi plom ski ravni, ampak na podi plom ski. Seveda bi na ta 
način pri šlo tudi do pove za ve z raz voj ni mi eno ta mi v gospo dar stvu. Študij bi 
 morali pro jekt no in indi vi du al no orga ni zi ra ti ter ga pove za ti. To je izziv tako 
za obsto je čo uni ver zo kot tudi za usta nav lja nje novih uni verz. Naj še  enkrat 
povem, ne  drznem si  trditi, da to velja za vse vede. Govorim v glav nem s sta-
li šča eksakt nih ved in teh no lo gi je. Ne vem, kaj je dobro za huma ni stič no ali 
pa za dru žbo slov no področ je. Zato o tem ne govo rim. Kar se huma ni sti ke in 
dru žbo slov ja tiče, bi rad pove dal samo to, da so seve da tudi te  znanosti pri 
vseh teh raz voj nih  ciklih zelo pomemb ne. Nikakor ne  mislim, da je treba pod pi-
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ra ti samo eno področ je, ker niko li ne  moremo vede ti, na kate rem področ ju bo 
 znanost naj bolj napre do va la. Napredek je nepre dvid ljiv, zato mora biti na raz-
po la go  dovolj sred stev. Prava groza bi bila, če bi drža va ali pa mod re ci vna prej 
določa li, kje bo pri šlo do odkri tij. To je naj bo lje opi sal angle ški razi sko va lec, ki 
je dejal: »Če bi drža va določa la razi sko val ne pri ori te te v času Faradaya, bi še 
danes imeli samo izbolj ša ne parne  stroje, ker niko li ne bi odkri li elek tro mo tor-
ja.« Vloga drža ve je tukaj zelo  omejena in zave da ti se mora mo naše majh no sti. 
Biti mora mo primer no skro mni, hkra ti pa mora mo seve da  narediti vse, kar 
 moremo. Biti mora mo fle ksi bil ni in imeti dobro vzgo jo, poskr be ti mora mo za 
dobro infra struk tu ro in pod pi ra ti tisto, kar je res dobro. Iz kole gi al nih raz lo gov 
in ker  delujemo v majh nem siste mu, zelo težko  rečemo: ta je dober, ta pa manj 
dober. Zato pod pi ra mo pov preč nost ozi ro ma zara di lju be ga miru ne nare di mo 
tis te ga, kar bi naj brž bilo treba  narediti. V več jem siste mu je to zelo eno stav no, 
v manj šem pa seve da vzbu di revo lu ci jo in je težko.

Če povza mem, v pov preč ju naša  znanost ni slaba in imamo tudi nekaj vrhov, a 
po drugi  strani vrhun ske kako vo sti nismo  dovolj siste ma tič no spod bu ja li, zato 
pri tem zelo zaosta ja mo, v pov preč ju za fak tor deset za Evropsko unijo. Glede 
tega mora mo nujno nekaj  narediti in nekaj spre meniti, če se želi mo uspeš no 
vklju či ti v Evropsko unijo.

Dr. Janez Drnovšek: Hvala. Dober izziv za nada lje va nje. Prosim sedaj dr. Slavka 
Gabra,  ministra za šol stvo,  znanost in šport.

Dr. Slavko Gaber: Hvala, gos pod pred se dnik, spo što va ne gospe in gospod je. 
Slovenija se je odlo či la za neodvi snost in pove zo va nje z Evropsko unijo, ko 
je imela 134.769 ljudi z višjo in viso ko šol sko izo bra zbo. Takrat smo očit no 
ver je li, da zmo re mo po svoji poti s tem osnov nim poten ci alom zna nja. Popis 
pre bi val stva leta 2002 je poka zal, da imamo s tako izo bra zbo danes več kot 
215.000 ljudi in v letoš njem letu se tem po naših pred vi de vanjih pri dru žu je še 
nadalj njih 14.500 ljudi. Delež držav ljank in držav lja nov z višjo izo bra zbo torej 
zelo nara šča. Z 8,9 odstot ka je v letih, ki so za nami, nara stel na nekaj več 
kot 13 odstot kov. V popu la ci ji, ki je stara med 25 in 64 let, je ljudi z več kot 
sred nje šol sko izo bra zbo med 17 in 18 odstot ki. Dovolite mi, da za pri merja vo 
povem, da je v tej popu la ci ji na Norveškem 34 odstot kov takih, na Finskem 32 
odstot kov, na Irskem 25 in v Nemčiji okrog 22 odstot kov. Premiki, ki jih torej 
bele ži mo v izo bra zbeni struk tu ri kot podla gi resnej še ga zna nja, so v Sloveniji 
veli ki, ven dar so tudi izzi vi pred nami še naj manj tako veli ki. Do take ga pove-
ča nja šte vi la ljudi z diplo mo smo pri šli s tem, da so viso ko šol ske orga ni za ci je 
raz lič nih vrst, tudi zaseb ne, v teh letih zelo pove ča le vpis. Ko se je Slovenija 
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osamosva ja la, smo imeli, sta ti sti ka je natanč na reč, 30.744 štu den tov. V letoš-
njem letu jih je nekaj več kot 82.000, če ne  štejemo  tistih na podi plom skem 
štu di ju. Očitno je v ozad ju eks plo zi ja ter ci ar ne ga izo bra že va nja, in to eks plo zi-
jo je bilo treba na več nači nov ako mo di ra ti. V Sloveniji smo zato v teh letih, 
 mislim, da je bilo to več kot odgo vor no, pove ča li vla ga nja v izo bra že va nje, 
tudi v viso ko šol stvo. Ta tre nu tek Slovenija vlaga v viso ko šol stvo  dobrih 1,2 
odstot ka bruto dru žbene ga pro izvo da, kar je pri mer lji vo z drža va mi Evropske 
unije, ven dar žal z nje nim pov preč jem, pov preč je v Evropski uniji pa zago to vo 
ne more biti naš cilj. Hkrati je v Sloveniji pri šlo do diver zi fi ka ci je pro gra mov, 
prvič po dol gih letih so se pojav lja le zaseb ne insti tu ci je, in te so delo ma ako-
mo di ra le velik pri tisk. Stvar je šla tako daleč, da smo se odlo či li tudi za usta-
no vi tev tre tje uni ver ze na Slovenskem. Vse to je pri ve dlo tudi do pre mi kov v 
spol ni struk tu ri. Tukaj je morda dobro ome ni ti dej stvo, da je po šte vi lu  diplom 
žen ska popu la ci ja že pred leti pre hi te la moško, tudi na podi plom skem štu di-
ju so žen ske že pred moški mi. Na ta način se vzpo stav lja jo zelo zani mi va in 
dokaj izzi val na vpra ša nja. Ko smo v pre te klo sti nare di li te kora ke, se nam je 
zasta vi lo vpra ša nje, kaj  narediti v pri hod nje. Z akad. prof. dr. Blincem se kaže 
strin ja ti glede tega, da je očit no tisti izziv, ki je pred nami, naj več ji, tudi na 
področ ju viso ke ga šol stva, ne pa samo  poskus vzpo sta vi ti pri lo žno sti za zares 
prave pre bo je. Slovenija je po teh  parametrih, ki sem jih  naštel, zelo soli dno 
evrop sko ume šče na. Naš naj več ji pro blem ni več demo kra ti za ci ja izo bra že va-
nja, ni vklju če va nje, tre nut no se celo na podi plom skem štu di ju že pomi ka mo 
tja, kjer naj bi bili dol go roč no. Vprašanje, ki je pred nami, je, ali bo Slovenija 
uspe la ob tako ime no va nih evrop skih magistr skih pro gra mih, dok to ra tih in 
sku pnih nas lo vih  stopiti v krog držav, kate rih insti tu ci je bodo ponu ja le tako 
kako vost zna nja, da se bo na sku pnih pro gra mih na pri mer Slovenije, Nemčije, 
Irske ali kogar koli pač že iska lo pri lo žnost za pre boj v Evropi in svetu.

Evropska unija ob demo kra ti za ci ji in bolonj skem pro ce su, ki je ele ment demo-
kra ti za ci je tega področ ja, meri pred vsem na to. In vpra ša nje za nas je, ali se 
bomo uvr sti li v zgor njo polo vi co ozi ro ma vsaj blizu polo vi ce pet in dvaj se te ri ce, 
ali pa bomo osta ja li v spod njem delu, sicer rela tiv no varni, a ne pose bej zani-
mi vi in seve da tudi ne pose bej obe tav ni. Zakonski okvi ri, ki jih pri prav lja mo 
sku paj z uni ver za mi in tudi sku paj s štu dent sko popu la ci jo – zakon je bil v 
osnut ku že pred stav ljen – in tudi nov način finan ci ra nja viso ke ga šol stva, 
naj bi spod bu ja li napo ti tev v to smer. Kot je bilo že ome nje no, drža va tukaj 
seve da lahko vzpo stav lja le del okvi rov, stva ri v viso kem šol stvu in tudi na 
področ ju  znanosti pa mora jo svojo pot. Tukaj še dodat no pove čujemo avto-
no mi jo. Kot veste, naj bi nov način finan ci ra nja uni ver zi dal pri lo žnost, da 
raci onal ne je porab lja sred stva in da se tudi laže pove zu je z inšti tu ti, ker brez 
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te pove za ve Slovenija ne bo ume šče na tako, kot si vsi sku paj želi mo. Dal naj 
bi ji pri lo žnost, da do tega pove zo va nja zares pride in da se uni ver za odpre 
ne samo gospo dar stvu,  čeprav ver jet no temu naj prej, tem več tudi vsem pod-
si ste mom dru žbe. Očitno pov sod potre bujemo bistve no več zna nja, vse ka kor 
tudi bistve no več upo rab ne ga zna nja. V Sloveniji naj bi do leta 2010, vsaj tako 
načr tujemo, 20 odstot kov popu la ci je dose glo izo bra zbo, ki bo višja od sred nje-
šol ske, ozi ro ma okrog 25 odstot kov aktiv ne popu la ci je med 25. in 64. letom. 
V ter ci ar no izo bra že va nje naj bi se vklju či lo med 55 in 60 odstot kov ljudi. Če 
bomo to žele li dose či, bo treba za to  nameniti tudi večji delež bruto doma če-
ga pro izvo da, in sicer nekje med 1,3 in 1,4 odstot ka. Tako bo vzpo stav lje na 
temelj na podla ga za nor mal no tekmo va nje in sode lo va nje v tem šir nem svetu, 
v kate re ga se poda ja mo. S tem pa bo vzpo stav ljen tudi  temelj za nadalj nji 
 razvoj na področ ju  znanosti. O tem smo že dosti govo ri li. Mislim, da na pri-
mer zad nji rezul ta ti šeste ga okvir ne ga prog ra ma kaže jo, da se Slovenija lahko 
kosa z dru gi mi razi sko val ni mi insti tu ci ja mi po Evropi na tem področ ju in da 
si te želi jo sode lo va ti z njo. Zelo uspeš ni smo bili v prvi četr ti ni te tekme, 
želim si, da bi bilo tako tudi v nada lje va nju, v  šestem okvir nem pro gra mu in 
kasne je v sed mem. Šibki smo v tem, da  dovolj dobro raz vi te ga menedž men ta, 
da ne znamo pove za ti moči uni ver ze in inšti tu tov in da imamo teža ve, kot je 
že bilo  rečeno, pri pre no su zna nja  naprej. Kako hitro teče jo stva ri na področ ju 
 znanosti, naj ilu stri ra samo poda tek, ki ga bom dodal k tis te mu, o kate rem je 
govo ril dr. Blinc. On je govo ril o nekaj več kot 500 citi ra nih obja vah na mili jon 
pre bi val cev. Slovenija je po zad njih podat kih dose gla že 731 teh cita tov, kar 
kaže, da smo v tem smi slu še vedno zelo dobro ume šče ni, sko raj tako dobro 
kot Amerika, ampak pro blem je v pre bo jih, pro blem je v upo rab no sti in seve da 
tudi v finanč nih sti mu la ci jah. Doseči 3 odstot ke bruto dru žbene ga pro izvo da 
na tem področ ju do leta 2010 je po mojem mne nju nemo go če. Cilj je postav-
ljen pre visoko, tudi Evropa ga ne bo dose gla. Če bi nam v tem obdob ju zares 
uspe lo pre se či 2 odstot ka, bi bil to pomem ben pre mik, če pa bi se pri bli ža li 
2,5 odstot ka, bi si lahko celo česti ta li. Vlada je v pro ra ču nih za leti 2004 in 
2005 ta sred stva že pove ča la, in če bomo k temu lahko doda li še davke, davč-
ne olaj ša ve na teh področ jih, bo osno va vzpo stav lje na in pri lo žnost za tekmo 
bo. Verjamem, da jo bomo izko ri sti li.

Dr. Janez Drnovšek: Hvala, mini ster. Zdaj pa pro sim dr. Teo Petrin, mini stri co 
za gospo dar stvo. Včasih smo se veli ko pogo var ja li o tem, kako pre ne sti fin ski 
model pove zo va nja  znanosti in gospo dar stva v Slovenijo. Prosim.

Dr. Tea Petrin: Hvala lepa, gos pod pred se dnik. Spoštovani ude le žen ci. Menim, 
da bo iz moje raz pra ve, pa tudi iz pri spev ka raz vi dno, da napre dujemo v 
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smeri vzpo stav lja nja oko lja, kakrš ne ga naj de mo na Finskem. Pri iska nju reši-
tev za spod bu ja nje kon ku renč no sti gospo dar stva se šte vil ne drža ve EU – tako 
seda nje kot tudi bodo če člani ce - zgle du je jo prav po Finski. To kaže jo med 
dru gim raz pra ve na Svetu za kon ku renč nost EK, pa tudi raz go vo ri z raz lič ni mi 
 ministri teh držav.
V svo jem pri spev ku obrav na vam pomen  znanosti za kon ku renč nost slo ven ske-
ga gospo dar stva in se hkra ti ukvar jam z vlogo drža ve ozi ro ma poli ti ke pri vzpo-
stav lja nju part ner ske ga odno sa med znanos tjo in gospo dar stvom v Sloveniji. 
Izhajam iz teze, da je slo ven sko gospo dar stvo pred pomemb nim izzi vom: kako 
dose či tisto stop njo dife ren ci al ne rasti, ki bo v ustre znem času Sloveniji omo-
go či la dose či raz voj no pov preč je Evropske unije. Menim, da je to tisti prvi 
izziv, s kate rim se bomo sooča li kot člani ca EU, in z nje go vim ure sni če van jem 
pri spe va li k ure sni če va nju  ciljev lizbon ske agen de. To pa pome ni, da bodo 
potreb ne struk tur ne spre mem be, ki bodo omo go či le višjo raven kon ku renč no-
sti slo ven ske ga gospo dar stva. Ob zago var ja nju te teze veli ko krat nale tim na 
nena va dne reak ci je. Zdi se, da uva ja nje kon ce pta kon ku renč no sti v slo ven sko 
dru žbo za neka te re pome ni uva ja nje »zastra šu jo če ga« neoli be ra li zma, odmik 
od soci al nih vred not. Vendar kon ku renč nost kot eko nom ski pojem ne pome ni 
nič dru ge ga kot spo sob nost drža ve, da pove ča eko nom sko rast; le-ta omo go ča 
vzdr žno rast dru žbene bla gi nje in ohra nja nje soci al nih vred not. Prav zato je 
ena izmed osred njih tem držav EU vpra ša nje, na kak šen način pove ča ti kon ku-
renč no spo sob nost držav EU, kako pove ča ti pro duk tiv nost evrop ske indu stri je, 
skrat ka kate ri ukre pi raz lič nih poli tik bodo naj bolj pri spe va li k zapi ra nju raz-
ko ra ka v indu strij ski pro duk tiv no sti držav EU v odno su do ZDA. Ta vpra ša nja 
so bila tudi osred nja tema kon fe ren ce Challenges to European Competitiveness 
– Industrial Performance and Policy Responses, ki jo je orga ni zi ra la EK 9. 12. 
2003 v Bruslju.
Konkurenčnost je nedvo mno odvi sna od tega, koli ko naci onal ne inte lek tu al ne 
ener gi je in fizič nih resur sov je usmer je nih v ustvar ja nje viso ko ka ko vost nih 
pod je tij, pod je tij, ki teme lji jo na zna nju, tako teh no lo škem, orga ni za cij skem kot 
mene džer skem. In prav ta pod je tja so spo sob na gene ri ra ti viso ko doda no vre-
dnost na zapo sle ne ga in seve da hitro rast. Lahko se zgodi, da nobe no pod je tje 
ne poslu je z izgu bo, da so vsi zapo sle ni, da vsa pod je tja ras te jo po 2-odstot ni 
stop nji in da je po defi ni ci ji stop nja BDP 2 odstot ka – pa ven dar ne bomo niko-
li dose gli raz voj ne ga pov preč ja Evropske unije. Torej to zago to vo ni stop nja 
rasti, h kate ri bi Slovenija stre me la. Na drugi  strani pa imamo lahko zelo dina-
mič no gospo dar stvo, ko neka te ra pod je tja ras te jo po 50-odstot ni stop nji – to ni 
izmiš lje no, taka pod je tja so gaze le, ki zav ze ma jo pomemb no mesto v glo bal nih 
nišah –, neka te ra pod je tja so pov preč na, potem so taka, ki ras te jo na pri mer 
z 2-odstot no stop njo, in seve da taka, ki pro pa da jo. Gospodarstva, ki ras te jo s 
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5- do 6-odstot no stop njo, so tega dru ge ga tipa. Ta gospo dar stva nima jo polne 
zapo slenosti, ker ena pod je tja dobi va jo delo, druga ga izgub lja jo, ven dar si 
ustvar ja jo raz me re, v kate rih hitro dohi te va jo najuspeš nej ša gospo dar stva. Ta 
dina mič nost pogo ju je nepre sta no izo bra že va nje zapo sle nih, nepre sta no uspo-
sab lja nje in pre uspo sab lja nje, da tisti, ki izgu bi jo delo, naj de jo novo zapo sli tev 
v bolj zah tev nih indu stri jah.
Ko govo ri mo o hitri gospo dar ski rasti, in tu pri dem seve da na pove za vo med 
znanos tjo in gospo dar stvom, je seve da nad vse pomemb na spo sob nost drža ve, 
da gene ri ra zna nja, ki bodo usmer je na v pove ča nje pro duk tiv no sti. Za hitro 
gene ri ra nje takih znanj pa je treba zago to vi ti hkrat ni  razvoj uni ver zi tet ne ga 
izo bra že va nja, razi sko val nih inšti tu tov in izo bra že val nih pro gra mov na eni 
 strani ter hitro rasto čih pod jet ni ško  vodenih pod je tij na drugi  strani. Torej ne 
gre samo za vpra ša nje izdat kov držav ne ga pro ra ču na kot dele ža BDP, ki ga 
drža va name nja pod po ri razi sko val no-raz voj ni dejav no sti, tem več pred vsem za 
vpra ša nje, kako vzpo sta vi ti  sistem, da bo denar, ki je za to  namenjen, pri pe ljal 
do naj več jih učin kov, naj bolj ših rezul ta tov. Problem je v tem, da pro izvod nja 
zna nja, pomemb ne ga za  razvoj pro duk tiv ne spo sob no sti gospo dar stva, zah te va 
podob no infra struk tu ro kot vsaka druga moder na pro izvod nja. Ta pove zu je 
kupce in doba vi te lje, kajti brez stal ne pove za ve med njimi se pro izvo dni pro-
ces ne bo  dovolj hitro odzi val na potre be kup cev, prav tako pa je posvetoval-
ni odnos potre ben za orga ni za cij ske ino va ci je in  razvoj novih pro izvo dov. Ta 
posvetoval ni odnos v svo jem pri spev ku podrob ne je pojas nju jem. Bistveni rezul-
tat tega odno sa je  razvoj tako ime no va ne ga dru žbene ga kapi ta la, ki je ravno 
toli ko pomem ben, kot sta fizič ni in člo ve ški kapi tal, prav za prav celo bolj, ker 
omo go ča gene ri ra nje tako ime no va ne ga tihe ga zna nja, ki daje pod je tjem v 
mreži pre dnost pred dru gi mi.
Države, ki danes dose ga jo viso ko rast, so to dose gle s kom bi na ci jo makro eko-
nom ske poli ti ke – pri čemer igra pomemb no vlogo davč na poli ti ka, ki sti mu li-
ra nas ta ja nje hitro rasto čih pod je tij – ter seve da nove indu strij ske poli ti ke, ki 
teme lji pred vsem na spod bu ja nju zna nja, ino va cij in teh no lo ške ga razvo ja. Ta 
nova indu strij ska poli ti ka izvi ra iz nove teo ri je rasti, ki teme lji na ugo to vi tvi, 
da ima ustvar ja nje zna nja nara vo javne dobri ne, zato pod je tja ne more jo obdr-
ža ti vseh kori sti ust var je ne ga zna nja in tako posle dič no to zna nje kori sti tudi 
dru gim. To pome ni, da ima zna nje pozi tiv ne zuna nje učin ke, zato je  velikost 
pri vat nih inve sti cij v razi ska ve in ino va ci je manj ša, kot bi bilo dru žbeno opti-
mal no. Gre za eno izmed oblik neučin ko vi te ga  delovanja trga, kar daje podla go 
za držav no poli ti ko usmer ja nja v zago tav lja nje več jih pri vat nih inve sti cij v zna-
nje. Tukaj želim pouda ri ti prav to obli ko neučin ko vi te ga  delovanja trga, kajti 
drža ve, ki želi jo pod pi ra ti hitro gospo dar sko rast, svoje poli ti ke ne teme lji jo 
več ali pred vsem na tra di ci onal nem pogle du, da bo kon ku ren ca, če odpra vi mo 
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neučin ko vitosti trga zara di mono pol nih struk tur in narav nih mono po lov zago-
tav lja la učin ko vi to alo ka ci jo resur sov. Nasprotno, ukvar ja jo se z vpra šanjem, 
kako izni či ti ozi ro ma zmanj ša ti neučin ko vi to  delovanje trga, ki izha ja iz dej-
stva, da je gene ri ra nje zna nja javna dobri na.
Prav zara di tega posta ja osred nji cilj poli ti ke teh držav, kako spod bu ja ti ne le 
gene ri ra nje pod jet ni ško pomemb ne ga zna nja, tem več pred vsem nje go vo dise-
mi na ci jo. Lahko trdim, da obsta ja nek splo šen kon senz med drža va mi glede 
siste mov, ki bodo olaj ša li in pospe ši li raz šir ja nje tega zna nja zno traj narod-
ne ga gospo dar stva. Ta vidik daje podla go za držav no poli ti ko in prog ra me, 
s kate ri mi spod bu ja mo pod je tja, da išče jo zna nje zunaj sebe, in da v pro gra-
mih razi skav in razvo ja sode lu je jo z uni ver za mi, razi sko val ni mi insti tu ci ja mi 
in dru gi mi pod je tji. Predstavnik gospo dar stva iz far ma cevt ske dejav no sti, je 
na že ome nje ni kon fe ren ci v Bruslju izra zil svoje zado volj stvo nad – citi ram 
– “pro sti tu ci jo uni verz”. To pome ni, da se je pove ča la odziv nost uni ver ze na 
potre be pod jet ni ške rasti. Poudariti pa le moram, da ko govo ri mo o zna nju in 
raz šir ja nju zna nja, ne govo ri mo samo o teh nič nem zna nju, tem več tudi o orga-
ni za cij skem in mene džer skem, ki omo go ča ta, da se teh nič no zna nje  spremeni 
v upo rab no, kar pri pe lje do izbolj ša nja pro izvo dnih spo sob no sti in pove ča nja 
rasti. Tovrstne prog ra me so na pri mer na Finskem zače li razvi ja ti, ko so v 
 poznih 70-tih letih usta no vi li teh no lo ško agen ci jo. Seveda, rezul ta ti niso bili 
takoj vidni. Vendar kot ugo tav lja jo sami in kar potr ju je jo indi ka tor ji med na ro-
dne kon ku renč no sti že vrsto let, se je nji ho va vztraj nost pri razvi ja nju kon ce-
pta teh no lo ške orga ni za ci je kot osred nje insti tu ci je za  razvijanje siste mov za 
dvig naci onal nih ino va tiv nih spo sob no sti, obre stova la.

V pri spev ku podrob ne je nava jam ukre pe nove indu strij ske poli ti ke, s kate ri mi 
drža ve spod bu ja jo  razvoj tako ime no va ne ga dru žbene ga kapi ta la. To so insti-
tu ci je ino va tiv ne ga oko lja, ki jih ne bom našte va la, so pa nave de ne na tre tji 
 strani moje ga pri spev ka. Poudariti želim, da smo v Sloveniji na tem področ ju 
že nare di li pomemb ne kora ke. Po eni  strani je vlada spre je la stra te gi jo gospo-
dar ske ga razvo ja Slovenije, v kate ri se je opre de li la za pod pi ra nje razvo ja, ki 
bo teme ljil na zna nju kot glav nem dejav ni ku med na ro dne kon ku renč ne pre dno-
sti. Ta stra te gi ja je bila spre je ta že leta 2001. Na Ministrstvu za gospo dar stvo 
smo že leta 1999 oblikova li ozi ro ma začr ta li novo indu strij sko poli ti ko, ki v 
 bistvu teme lji na novi teori ji gospo dar ske rasti. Te ukre pe pospe še no izva ja mo 
od leta 2001. Kljub temu bi lahko rekla, da so že dose že ni pomemb ni rezul ta ti: 
čeda lje večje sode lo va nje med gospo dar stvom in razi sko val ni mi in izo bra že val-
ni mi insti tu ci ja mi. Rezultat te poli ti ke je  razvoj poslov nih gro zdov, ki so ena 
izmed insti tu cij ino va tiv ne ga oko lja, potem teh no lo ških mrež, ki so prav tako 
ena izmed insti tu cij ino va tiv ne ga oko lja, teh no lo ških par kov in uni ver zi tet nih 
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inku ba tor jev ter seve da tudi uva ja nje pre no sa zna nja v pod je tja, da bi se izbolj-
ša le mene džer ske in orga ni za cij ske spo sob no sti zapo sle nih. Po letu 2001 se 
pove ču je tudi delež pro ra čun skih sred stev za pod po ro raz voj nim pro gra mom 
pod je tij. Čeprav se glede na druge izda tke pove ču je rela tiv no skro mno, se ven-
dar le pove ču je, in to je pozi tiv ni pre mik v smi slu pri zna va nja pome na tako 
ime no va ne nove indu strij ske poli ti ke. Pozitivni rezul ta ti  delovanja te poli ti ke 
po letu 2001 so v šte vil kah tudi nave de ni v pri spev ku. Seveda pa je ilu zor no 
pri ča ko va ti obču ten vpliv na makro eko nom ski ravni, in sicer iz treh raz lo gov.

Prvič: prog ra mi so usmer je ni v spre mi nja nje  kulture pod je tij, pro izvo dnih siste-
mov in indu strij ske orga ni za ci je. Tovrstne spre mem be pa doku men ti ra no pri-
pel je jo do  vidnih rezul ta tov v šti rih do petih letih. Strukturne spre mem be pote-
ka jo  počasi, ne skokovi to. Sprememba, na pri mer, davč ne, mone tar ne poli ti ke 
vpli va na pod je tje takoj in se mora tej spre mem bi takoj pri la go di ti, struk tur ni 
pre mi ki pa se pre pro sto ne odvi ja jo skokovi to. Ko neko pod je tje uvede spre-
mem be, mu te omo go či jo, da v dolo če nem času pre ide na višjo raven fak tor ske 
pro duk tiv no sti. Seveda temu pod je tju  počasi sle di jo tudi druga in tako v dolo-
če nem času celot no gospo dar stvo, gospo dar stvo pre ide na višje pro izvo dne 
spo sob no sti, kar omo go ča višjo gospo dar sko rast.

Drugič, v prog ra me je tre nut no vklju če nih le 2,4 odstot ka družb in manj kot 
17 odstot kov zapo sle nih v  tržnem sek tor ju.
In tre tjič, poli ti ka kon ku renč no sti, ki jo ena či mo z novo indu strij sko poli ti ko, 
ne more biti učin ko vi ta, če jo v smi slu pove ča nja kon ku renč no sti gospo dar stva 
ne pod pi ra jo vse osta le poli ti ke. Glede na to, da gre za dol go roč ne ozi ro ma 
struk tur ne pre mi ke, zah te va po dolo če ni kon ti nu iranosti ozi ro ma stal no sti take 
poli ti ke ni nič manj pomemb na, za dose go čim več jih rezul ta tov. Je pa zah te va 
po stal no sti tovrst nih ukre pov tudi v dru gih drža vah veli ko krat pod pri ti skom 
 potreb po sub ven ci oni ra nju t. i. indu strij v zato nu, pod je tij v teža vah ipd., kar 
veli ko krat deter mi ni ra alo ka ci jo sred stev na področ ju jav nih  financ,

Naj zak lju čim, da bi bilo za večji vpliv nove indu strij ske poli ti ke, t.j. poli ti ke 
kon ku renč no sti, v Sloveniji na makro eko nom ski ravni treba dose či dru žbeni 
kon senz na treh rav neh. O tem sem že spre go vo ri la v okvi ru pred sta vi tve te 
poli ti ke Državnemu zboru marca 2003. Prvič, potreb ne so hitrej še spre mem be 
in ustvar ja nje sistem ske ga oko lja, sti mu la tiv ne ga za pod jet niš tvo in ino va tiv nost, 
dose či je treba kon senz o vlogi in pri spev ku vseh poli tik, ki s svo ji mi ukre pi 
bistve no vpli va jo na pod jet ni ško oko lje, in  dobiti je treba kon senz o naci onal nih 
pri ori te tah za vla ga nja jav nih sred stev v zna nje in teh no lo ški  razvoj. Tudi o tem 
bo treba spre go vo ri ti in se dogo voriti.
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Dr. Boštjan Žekš: Znanje, viso ko šol stvo in  znanost so pomemb ni, to vidi mo 
tudi iz tega, da so vse hitro napre dujoče majh ne drža ve pove ča le inve sti ci je v 
ta področ ja in  obenem spre me ni le nji ho vo struk tu ro, ker eno brez dru ge ga ni 
 dovolj. Tudi Evropska unija je,  čeprav nekoli ko pozno, pri šla do tega spozna-
nja. Sklenili so, da je treba pove ča ti vla ga nja v  znanost in refor mi ra ti ter poeno-
ti ti viso ko šol stvo. Bolonjska dekla ra ci ja in 3 odstot ki BDP. Nekatere male nap-
re dne drža ve sicer dvo mi jo, če bo Evropa lahko dose gla ta cilj. Vprašanje je, 
ali to lahko pri ve de do kakš nih rezul ta tov, ker samo denar ni  dovolj. Obstaja 
t. i. šved ski para doks, kjer vla ga jo 4 odstot ke narod ne ga dohod ka, pa je rezul-
tat maj hen. Stvar je bolj kom plek sna. Kako je pri nas? Znanost, kot smo sli ša li, 
je soli dna, ampak soli dnost v  znanosti ne zado šča. Zvezd nima mo, ker jih ne 
mara mo. Glede viso ke ga šol stva pa je tako, da veli ko ljudi šola mo, ven dar jih 
ne do-šola mo. In ta »do« nam manj ka, pri bli žno polo vi ca vpi sa nih kar izgi ne. 
Gre za neki fik tiv no uspe šen šol ski  sistem. Zelo me vese li, da se je konč no 
zače lo pre mi ka ti na področ ju bolonj ske dekla ra ci je. Pomembno je, da se skraj-
ša obdob je  šolanja, saj če malo kari ki ram, dlje ko hodi te v šolo, slab še je. Po 
osmih letih štu di ja je svet že čisto dru ga čen. Lepo je, da se je zače lo pre mi ka ti 
in da se štu dij kraj ša in da bodo ljud je dok to ri ra li pri 27 letih. Ampak samo s 
tem ne bomo reši li pro ble mov. Če  hočemo naen krat zares šola ti več ljudi, potre-
bujemo več denar ja. Država ga ne bo imela, Ministrstvo za šol stvo,  znanost in 
šport ga ne bo imelo. Zato sem eden  tistih, ki si upa reči, da je treba vpel ja ti 
šol ni ne,  obenem pa mno žič no šti pen di ra ti slab še finanč no sto je če štu den te. To 
bi bilo korist no zato, ker bi tako tudi zno traj uni ver ze vpe lja li med štu den tom 
plač ni kom in pro fe sor jem pla čan cem nekoli ko dru gač ne odno se. Poleg tega 
pa bi to omo go či lo, da bi drža va, ki bi šti pen di je pode lje va la, lahko usmer ja la 
viso ko šol stvo.

Kaj je osnov ni pro blem  znanosti pri nas? To, da na področ ju osnov nih razi skav 
ne vzpod bu ja mo izje mne kva li te te. Letošnje pro gram sko finan ci ra nje je stvar 
malo izbolj ša lo, saj se je reklo: tisti, ki je bolj ši, bo dobil, tisti, ki je slab ši, pa 
ne, ven dar se to ni  dovolj strikt no izve dlo. Raziskovalne inšti tu ci je bi mora le 
pove ča ti delež svo je ga pro ra ču na iz nedr žav nih virov, kar pa brez notra njih 
sti mu la cij ne bo šlo. Glede pre no sa zna nja v gospo dar stvo in dru žbo pa se mi 
zdi, da je zelo slabo, da smo znan stve ni ki držav ni urad ni ki. Kakovosten znan-
stve nik bo z osnov ni mi razi ska va mi, ki jih plača drža va, lahko pri šel do upo ko-
ji tve, brez resne finanč ne sti mu la ci je za nje go vo bolj še in bolj korist no delo.

Na koncu svo je ga pri spev ka citi ram nekaj skle pov štu di je fin ske ga siste ma o 
pogo jih, ki so potreb ni za uspe šen pre nos zna nja. Potrebujemo sploš no viso ko 
raven vzgo je pre bi val stva. To imamo. Potrebujemo dober in ela sti čen izo bra že-
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val ni  sistem. Glede tega bi  morali še kaj  narediti, ravno ob uva ja nju bolonj ske 
dekla ra ci je bi se dalo še mar si kaj spre meniti. Potrebujemo naci onal ni kon senz 
o pome nu razi skav. Temu naj bi bil  namenjen tudi ta pogo vor. Potrebujemo 
močno insti tu ci onal no struk tu ro za  razvoj in imple men ta ci jo razi sko val ne poli-
ti ke. To naj bi bil seda nji Svet za  znanost in teh no lo gi jo, ki ga vodi pred se dnik 
vlade, kar  mislim, da je lep nap re dek. Potrebujemo tesnej še sode lo va nje poli ti-
ke in gospo dar stva, do kate re ga pri ha ja. In potre bujemo malo sreče. Mislim, da 
vse te točke v pre cejš nji meri izpol njujemo, zato pre dla gam, da zač ne mo.

Dr. Janez Drnovšek: S tem smo kon ča li uvo dne raz pra ve in bi zače li s sploš-
no raz pra vo. Prosil bi vse sode lujoče, da se posku ša jo  omejiti na pet minut za 
posa mič no raz pra vo. Kot sem že dejal, mi bo pri vode nju poma gal dr. Žekš, če 
bo treba, tudi dr. Ivan Rozman, rek tor mari bor ske uni ver ze, ki aktiv no sode lu-
je v naših pogo vo rih in pri pra vah. Najprej pa bi pro sil pred se dni ka Državnega 
zbora, gos po da Boruta Pahorja, za nekaj besed.

Borut Pahor: Hvala za  besedo. Domnevam, da bo danes glede pome na zna nja 
in  znanosti za naš  razvoj dose že no soglas je, in nihče ne pri ča ku je, da bi bilo 
dru ga če. Potem bi se kdo ute gnil vpra ša ti, ali ima taka raz pra va kak šen prag-
ma tič ni cilj. Menim, da ga ima, tako stra te ške ga kot tudi prag ma tič ne ga. Če 
prav razu mem, bo kon ven ci ja, ali ti pogo vo ri ugle dnih ljudi, ki imajo zna nje in 
izkuš nje na posa me znih področ jih, pri ne sla nekaj spo ro čil. Eno od spo ro čil bo 
tudi to, da Slovenija ver jet no nima dru ge ga pomemb ne ga resur sa, kot je člo ve-
ški vir, člo vek s svo jim talen tom in ustvar jal nos tjo, z  znanjem, ki ga je treba 
razvi ja ti in v kate ro je treba inve sti ra ti. Ima tudi prag ma tič ni uči nek. Jutri bo 
Državni zbor začel raz pra vo o pro ra ču nu. Proračun pome ni eko no mi zi ra nje z 
jav nim denar jem, in če bo dose žen kon senz, ki ga bo potr di lo tudi to omi zje, 
da lahko meri mo pamet nost ali pre udar nost sle her ne vlade s tem, koli ko denar-
ja  nameni za izo bra že va nje, zna nje, bo to brez dvoma ust va ri lo neki pri tisk na 
Državni zbor in na vlado, ki je pre dla ga telj pro ra ču na. Ta pri tisk je po mojem 
mne nju tako krat ko roč no kot dol go roč no pomem ben za zako no da jal ca. Hočem 
reči, da ima ta kon senz, ki ga bo danes raz pra va potr di la, svoj pomen, tako 
prag ma tič ni kot stra te ški. Gre za sku pno zave da nje pome na zna nja, pa tudi za 
neki način pri ti ska na vse, ki danes odlo ča mo o denar ju, o jav nem denar ju, da 
bi ga koli kor je le mogo če veli ko name ni li za zna nje. Vlada bo vedno sku ša la 
 trditi, da je to naj več, kar lahko ta hip da; opo zi ci ja in druga kri tič na jav nost 
pa bo meni la, da bi ver jet no mora la dati več. Ampak ravno to je tisto vodi lo, 
stan dard je tisti kri te rij, ki mu pri pi sujemo, menim, da tudi v tem omi zju, velik 
pomen. Hvala.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

2 7

Mag. Anton Rop: Najlepša hvala, pred se dnik. Mislim, da ni prav nobe ne ga 
dvoma, da v dru žbi velja splo šen kon senz, da je vloga zna nja in  znanosti 
izjem ne ga pome na in da je to prav za prav ključ ni dejav nik razvo ja v slo ven ski 
dru žbi. Ta kon senz je tudi iz te naše raz pra ve bolj ali manj jasen in se kakor 
rdeča nit vije skozi vse doku men te, ne samo slo ven ske, ampak tudi evrop-
ske. Problem je real nost, in ob taki raz pra vi se velja vpra ša ti, kaj so res nič ni 
pro ble mi, kaj so izzi vi in kaj lahko na tem področ ju dejan sko nare di mo. In 
menim, da je mogo če veli ko  narediti. Že samo spo zna nje iz današ nje raz pra ve, 
ki veje iz teh prvih pred sta vi tev, je, da zade va ni tako pre pro sta, da skrat ka 
ne govo ri mo samo o odstot kih, samo o tem, za koli ko mora mo sred stva pove-
ča ti, ampak tudi o struk tu ri, o kako vo sti. Dejansko se pojav lja jo pro ble mi v 
odno su med drža vo, uni ver zo, pod je tji, razi sko val ni mi insti tu ci ja mi, znanos tjo 
in teh no lo škim razvo jem. Zelo indi ka tiv no je, da je že sam  naslov današ nje 
raz pra ve eno stran ski in v tem smi slu nepri me ren. To govo rim name no ma, ker 
želim spod buditi raz pra vo. Naslov raz pra ve Prihodnja nalo ga in vloga drža ve 
na področ ju zna nja in  znanosti je že v sami osno vi po moji oceni pre ozek, 
 čeprav je v nada lje va nju raz šir jen s pod vpra ša nji. Pa ven dar le, z nas lo vom o 
tem, kakš na je vloga drža ve, ne bomo odgo vo ri li na vpra ša nje, kako dati večji 
pouda rek zna nju in  znanosti v naši dru žbi in kaj  narediti, da bi posta la dejan-
ska raz voj na dejav ni ka. To smo danes raz loč no sli ša li iz pred sta vi tev vseh, tudi 
obeh mini strov. Raziskava o ino va cij ski spo sob no sti v Sloveniji kaže, to je seve-
da raz voj ni impe ra tiv, da je Slovenija uvr šče na na 31. mesto. Če pa pogle da mo, 
kolik šen je  indeks dele ža znan stve ni kov in inže nir jev, vidi mo, da je uvr šče na 
na 20. mesto. Torej se že samo iz teh dveh kazal ni kov jasno kaže never jet ni 
pro blem, ki ga imamo v dru žbi. Na eni  strani je rela tiv no veli ko sred stev vlo-
že nih v  znanost, razi ska ve in izo bra že va nje ter vse to delu je na neki ravni, 
potem pa kar naen krat pride do blo ka de in ni pre no sa  naprej. Zelo zani mi-
va je na pri mer razi ska va, ki jo je opra vil dr. Lojze Sočan. Makroekonomska 
slika Slovenije je dobra, odlič na po vseh  parametrih: imamo gospo dar sko rast, 
imamo rela tiv no sta bil ne javne finan ce, če se pri mer ja mo z dru gi mi drža va mi, 
urav no te že ne zuna nje in notra nje bilan ce, izpol njujemo maas tricht ske kri te ri je, 
po oceni Evropske unije smo najuspeš nej ša drža va kan di dat ka in vsto pni ca 
v Evropsko unijo. Ko pa gremo v detaj le, ko pogle da mo pod je tja in posa me-
zne pano ge, ugo to vi mo, da imamo resen pro blem. Resen pro blem je seve da 
ino va cij ska spo sob nost naših pod je tij; resen pro blem je doda na vre dnost in 
kako vost naše pro izvod nje; resen pro blem je kon ku renč nost naše ga izvo za v 
tis tem delu, kjer govo ri mo o doda ni vre dno sti; in ver jet no je resen pro blem 
tudi samo  zaznavanje kon ku renč no sti v Sloveniji in odno sa do posa me znih 
zuna njih trgov. Reči moram, da me je ob zad njem obi sku na Kitajskem zelo, 
ne bom rekel pre se ne ti lo, ampak me je zaskr be lo po svoje, ko sem se pogo-
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var jal z gospo dar stve ni ki, ki so osu pni li ob veli kih pri lo žno stih, ki jih ponu ja 
kitaj ski trg. In jih je ponu jal tudi v pre te klo sti! Ko smo pri šli na Kitajsko, je 
na 40 naših pod jet ni kov pri šlo 250 pod jet ni kov s Kitajske, ki so ponu ja li izje-
mne posle. In kar nekaj naših pod jet ni kov se je vpra ša lo, ali tam sploh lahko 
nasto pa jo. Češ da so to pre ve li ke dimen zi je! Češ da oni tega ne zmo re jo, da 
imajo druge trge, da imajo jugo slo van ski trg in tudi druge in da je to zanje 
 dovolj! Seveda gre za per cep ci jo in odnos: ali se zado vo lji mo s pov preč nos tjo, 
toli ko da pre ži vi mo ali da rela tiv no ugo dno živi mo, ali pa  hočemo nekaj več 
–  hočemo odlič nost,  hočemo biti naj bolj ši in  hočemo biti res kon ku renč ni v 
pra vem pome nu  besede. In to je po mojem mne nju eno od zelo pomemb nih 
vpra šanj. In če hoče te, je to tudi vred no ta, kot ste rekli: ali si želi mo biti naj-
bolj ši, in to vsi, ne samo drža va, ne samo vlada. Vlada si bo vedno žele la biti 
naj bolj ša in seve da zma ga ti na voli tvah! Vprašanje je, ali si želi mo biti naj bolj-
ši tudi v izo bra že va nju, v  znanosti in na koncu tudi v posa me znem pod je tju, 
posa me znem menedž men tu, posa me zni upra vi, na mestu zad nje ga direk tor ja.

V tem krat kem komen tar ju sem želel opo zo ri ti na nekaj dimen zij, ki zade va jo 
drža vo in vlado. Moja ocena je, da je vlada tu odigra la neko vlogo, dala je 
pri lo žnost, dala je  možnost  znanosti, teh no lo ške mu razvo ju. To se vidi tudi iz 
pro ra ču na, o kate rem vsi govo ri te. Naj nave dem samo nekaj čisto kon kret nih 
podat kov iz pro ra ču na za leta 2003, 2004 in 2005: za  znanost je bilo v letu 
2003 namenje no 23 odstot kov več sred stev kakor v letu 2002; v letu 2004 je 
pred vi de na 14-odstot na nadalj nja rast in v letu 2005 še 10-odstot na. Torej bo v 
teh treh letih v  državnem pro ra ču nu za  znanost in teh no lo ški  razvoj namenje-
no sko raj 50 odstot kov več sred stev. S pri bli žno 31 mili jard se bodo sred stva 
pove ča la na 44 mili jard. Vprašanje seve da je, ali je to  dovolj. Strinjam se, da bi 
bilo dobro, da bi dali še več, in dej stvo je, da to tudi na ravni jav no fi nanč nih 
izdat kov posta ja ena od pri ori tet. Temeljna dile ma, ki se tu postav lja, je, kako 
to pri lo žnost izko ri sti ti. Kako jo bo izko ri sti la uni ver za, kako jo bodo izko ri sti li 
znan stve ni inšti tu ti, kako jo bodo, na koncu, izko ri sti li gospo dar stvo in pod je-
tja. Kot veste, smo spre je li krov ni zakon o razi sko val ni in raz voj ni dejav no sti, 
letos ga zače nja mo ude ja nja ti, usta nav lja mo dve agen ci ji. Postavlja se dile ma 
– morda je tudi to lahko pred met te raz pra ve –, ali naj usta no vi mo eno agen ci-
jo ali dve, eno za teh no lo ški  razvoj in drugo za razi ska ve in  razvoj, ali pa naj 
zdru ži mo ti dve agen ci ji in pre pletemo posa me zne prog ra me. Na tem mestu bi 
rad zelo jasno zago to vil: v vladi smo glede pri ori tet pri prav lje ni na pogo vor. Ne 
nazad nje smo usta no vi li ta svet, vlada se bo v njem anga ži ra la in pri prav lje ni 
smo z vami raz prav lja ti o sku pnih nalo gah. To torej niso nalo ge samo drža ve, 
niso nalo ge samo vlade, ampak nas vseh sku paj, ki sedi mo za to mizo. Seveda 
upam in ver ja mem, da bo današ nja raz pra va tudi na osno vi dose da njih pogo vo-
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rov, tudi pro vo ka tiv nih, pri spe va la k temu, da bomo v razmi sle ku sto ri li korak 
 naprej. Zato me vese li, da je poleg pred stav ni kov  znanosti ter gospo dar stva in 
gospo dar ske zbor ni ce tu tudi poli ti ka in da lahko sku paj  pridemo do neka te rih 
zaključ kov. Ti so seve da struk tur ni in v tem smi slu sub til ni ter mora jo biti na 
koncu tudi rela tiv no sofi sti ci ra ni. Odgovor na izzi ve, ki so pred nami, ni tako 
pre prost. Gre za to, čemu bomo dali pri ori te to, kje bomo le nekoli ko napre do-
va li in kje bomo dejan sko ustvar ja li odlič nost in imeli ambi ci jo ter kako bomo 
pre pre či li, kar mora mo pre prečiti, in to je pov preč nost. Tako da si na koncu 
vsa kdo vzame, kar mu ust re za, in smo nazad nje vsi zado volj ni! Kritiziramo 
kako vost, dejan sko pa smo zado volj ni s pov preč nos tjo. Tega si ne želi mo in si 
tudi ne smemo pri vo šči ti na področ ju zna nja in  znanosti. Hvala.

Franc Sušnik: Hvala lepa za  besedo, gos pod pred se dnik. Moj pri spe vek se ime-
nu je Vpliv  znanosti na gospo dar stvo. V zad njem deset le tju se je na pri me ru 
držav, kot sta Finska in Irska, poka za lo, da je na eni  strani raz voj na uspeš nost 
drža ve pred vsem posle di ca spo sob no sti vzpo stav lja nja in akti vi ra nja ustre zne-
ga šte vi la razi sko val cev, uni verz in  znanosti v gospo dar stvu, na drugi  strani 
pa je ključ za pove ča nje glo bal ne kon ku renč no sti v vseh pri me rih sode lo va nje 
med gospo dar stvom in znanos tjo, kjer koli že je, na inšti tu tih ali uni ver zah. 
Danes, po dva naj stih letih tran zi ci je, ko smo v Sloveniji izve dli pre struk tu ri ra-
nje gospo dar stva, je naša drža va tik pred novim izzi vom, vsto pom v EU. Ta 
pro stor, ki z lizbon sko dekla ra ci jo in bar ce lon ski mi cilji napo ve du je nas ta nek 
raz voj no naj bolj dina mič ne ga oko lja na svetu, daje majh nim gospo dar stvom, 
kakrš no je tudi slo ven sko,  možnost, da se pri dru ži jo eliti naj bolj raz vi tih držav, 
kjer bo tako osred nja os raz voj ne spo sob no sti drža ve. Tako bodo 84 let po 
usta no vi tvi prve slo ven ske uni ver ze, ko je ta posta la moder ni  temelj za vzpo sta-
vi tev naci onal ne iden ti te te, tri slo ven ske uni ver ze in slo ven ska  znanost v  celoti 
znova dobi le osred nje mesto pri vzpo sta vi tvi evrop sko sti slo ven ske naci onal ne 
iden ti te te. Cilji, ki si jih je drža va posta vi la – v čim kraj šem času dose či pov preč-
no stop njo  razvitosti držav EU in  nameniti 2–3 odstot ke BDP za razi ska ve in 
 razvoj, od česar naj bi 1,5 ozi ro ma 50 odstot kov name ni lo tudi gospo dar stvo –, 
nujno zah te va jo tesno sode lo va nje med gospo dar stvom ter znanos tjo in uni ver-
za mi ozi ro ma večjo  odprtost zad njih dveh za cilje in potre be širše dru žbe.

Tovrstno sode lo va nje mora biti več plast no. Najprej gre za izo bra že va nje razi sko-
val ne ga kadra z možnos tjo, da se pre se li v gospo dar stvo in da tam nasta ne jo 
nova delov na mesta, ki bodo zago tav lja la večjo doda no vre dnost in pove ča nje 
glo bal ne kon ku renč no sti. Tako sode lo va nje uni ver ze in  znanosti z gospo dar-
stvom je ključ no, če hoče drža va, prvič, pove ča ti ino va cij sko dejav nost, tako da 
pove ča nas ta ja nje majh nih, hitro ra sto čih dina mič nih pod je tij, teme lje čih pred-



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

3 0

vsem na zna nju, in dru gič, če želi mo, da v obsto je ča pod je tja pri ha ja jo mladi, 
dobro izo bra že ni kadri, ki so si izkuš nje pri sode lo va nju z gospo dar stvom 
pri do bi li že v času izo bra že va nja v razvoj no ra zi sko val nih eno tah slo ven skih 
uni verz in inšti tu tov in se zave da jo, da je zna nje treba neneh no obnav lja ti in 
dopol nje va ti, se torej nepre sta no učiti. Zato imajo in mora jo imeti prav slo ven-
ski inšti tu ti in uni ver ze pomemb no vlogo pri dose ga nju  ciljev pro jek ta mla dih 
razi sko val cev za gospo dar stvo, s kate rim je slo ven ska drža va vse sko zi sku ša la 
 slediti razi sko val nim potre bam po novih  kadrih. Izkušnje in zna nje, ki si ga 
kadri pri do bi jo v času izo bra že va nja na uni ver zah in inšti tu tih, so nepre cen ljiv 
kapi tal in poten ci al za pove ča nje ino va cij ske dejav no sti slo ven ske ga gospo dar-
stva in za nje go vo večjo samo za vest glede na evrop ske izzi ve.

Začetek tran zi ci je je bil zazna mo van pred vsem s pre struk tu ri ranjem in pro pa-
da njem dela gospo dar stva, a tudi novim majh nim pod je tjem, ki so v tem času 
nas ta ja la, ni bilo lahko pre ži ve ti. Danes, ko je gospo dar ska struk tu ra Slovenije 
rela tiv no sta bil na in pod je tja znova usmer ja jo svojo dejav nost na izvo zne trge, 
je nov cilj eko nom ske poli ti ke zdru ži ti pro ces nas ta ja nja majh nih pod je tij in 
pove če va nja ino va cij ske spo sob no sti. Temu so namenje ni teh no lo ški parki in 
inku ba tor ji širo ko po Sloveniji, kjer sta gospo dar stvo in drža va zdru ži la svoje 
stra te ške usme ri tve. Toda  delovanje teh no lo ških par kov in inku ba tor jev bo opti-
mal no šele  takrat, ko se jim bodo v večji meri, podob no kot je to že z neka te-
ri mi inšti tu ti, pri dru ži le tudi slo ven ske uni ver ze. Pomen uni verz pri tovrst nih 
pro jek tih ni vpraš ljiv, saj pre nos zna nja pote ka tako prek pod jet ni ških idej, ki 
pri ha ja jo iz aka dem ske ga oko lja in od mla dih, uspeš nih, ambi ci oznih štu den-
tov, kot tudi prek stro kov ne ga sve tovanja. To pa je nepre cen lji vi pri spe vek k 
razvo ju Slovenije. Po drugi  strani omo go ča tako sode lo va nje komer ci ali za ci jo 
razi skav in razvo ja uni ver ze, kar pome ni sode lo va nje na trgu, v nepo sre dnem 
stiku z gospo dar stvom. Univerzitetni inku ba tor ji, ki so šele dobro zaži ve li, so 
prva stop nja pri vzpo stav lja nju tovrst ne ga sode lo va nja.

Pomen uni verz in slo ven ske  znanosti pa je izje men pred vsem na področ ju razi-
skav in razvo ja. Glavna žari šča slo ven ske razvoj no ra zi sko val ne dejav no sti bodo 
mora la odigra ti večjo vlogo, če bomo žele li priti do več jih apli ka tiv nih razi skav, 
s kate ri mi bodo ključ ne teh no lo gi je, kot so infor ma cij sko-komu ni ka cij ska, far ma-
cevt ska, bioteh no lo ška, novi mate ri ali in še drugo, dose ga le vrhun ske rezul ta te 
tako v med na ro dnem znan stve nem oko lju kot v gospo dar stvu. Ne nazad nje 
bi več apli ka tiv nih razi skav kori sti lo tudi sami  znanosti in uni ver zam, saj bi 
omo go či lo tesnej še pove zo va nje z gospo dar stvom in posle dič no komer ci ali za ci-
jo dosež kov, ki se že danes lahko uvr šča jo v sam vrh svetov ne  znanosti. Naj 
nave dem pri mer dobre ga sode lo va nja menedž men ta in slo ven skih fakul tet: gre 
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pred vsem za doma čo pamet in dvig viso ke pro duk tiv no sti. Govorim o pod je tju 
Unitech Škofja Loka, ki se je iz kla sič ne livar ne pre le vi lo v sodob no livar no 
za nepo sre dno obde la vo izdel kov za prvo grad njo. Sodelovanje s fakul te to za 
elek tro teh ni ko je pri ne slo dopol ni tev znanj pri pro gra mi ra nju  robotov; sode lo-
va nje s fakul te to za stroj niš tvo in inšti tu tom za varil stvo je podalj ša lo živ ljenj-
sko dobo oro dij kar za 30 odstot kov; sode lo va nje z oddel kom za mate ri ale in 
meto do lo gi jo nara vo slov no teh ni ške fakul te te je pove ča lo živ ljenj sko dobo oro dij 
za tlač no litje, če ome nim le neka te re pro jek te. Skratka, sode lo va nje pod je tja 
s fakul te ta mi je pri ne slo pove ča nje pro duk tiv no sti in s tem pove ča no šte vi lo 
zapo sle nih. Leta 1994 je pod je tje zapo slo va lo 341 delav cev, danes jih 930, kar 
pome ni 589 novo za po sle nih. Bruto pro met, ki je leta 1994 zna šal 6,48 mili jo na 
evrov, danes znaša 71,2 mili jo na evrov. Bruto pro met na zapo sle ne ga se iz leta 
v leto pove ču je: leta 1994 je zna šal 25.000 evrov na zapo sle ne ga, do leta 2003 
se je pove čal za 30 odstot kov in danes znaša 77.000 evrov. Seveda je to posle-
di ca znat nih  naložb in moder ni za ci je na področ ju infor ma cij ske teh no lo gi je in 
robo ti za ci je. Iz pove da ne ga torej lahko zak lju či mo, da je pomen sode lo va nja 
 znanosti in uni verz ter gospo dar stva  povsem nedvo men in, kar je redko, kori sti 
vsem, ne samo obema  stranema pri dose ga nju nju nih stra te ških  ciljev, ampak 
tudi slo ven ski dru žbi pri dose ga nju šir ših raz voj nih  ciljev, ki si jih je zasta vi-
la na poti v evrop sko dru šči no. Toda za sode lo va nje med gospo dar stvom ter 
znanos tjo in uni ver za mi je treba ne samo pove za ti cilje obeh  strani, tem več tudi 
vzpo sta vi ti možno sti za nji ho vo sode lo va nje. Pri tem mora drža va, če ome ni mo 
samo nekaj dejav ni kov, na kate re lahko vpli va, z instru men ti eko nom ske in 
razvoj no ra zi sko val ne poli ti ke zago to vi ti ustre zno finanč no oko lje za nas ta ja nje 
majh nih ino va tiv nih pod je tij, ki bodo spo sob na pre ple ta ti izkuš nje gospo dar-
stva z izkuš nja mi uni ver ze in  znanosti; zago to vi ti uvel jav lja nje in spo što va nje 
pra vic inte lek tu al ne last ni ne; omo go či ti uni ver zam kon ti nu ira no razi sko val no 
delo ter sred stva za peda go ško delo. Če bo drža va to zago to vi la, lahko upra vi če-
no pri ča ku je odloč nej še kora ke pri odpi ra nju slo ven ske  znanosti gospo dar stvu 
in obli ko va nje inte gral ne uni ver ze ozi ro ma celovi te aka dem ske struk tu re, kjer 
zna nje nasta ja in se posre du je, pri čemer gre za sode lo va nje s teme ljem, to je 
z gospo dar stvom.

Izziv, pred kate rim je slo ven ska  znanost, je tako na las podo ben tis te mu iz leta 
1919, ko je nasta la prva slo ven ska uni ver za. Slovenija je  takrat vsto pi la v drža-
vo, ki se je zdru ži la na teme lju želje po pre ži ve tju posa me znih naro dov ter na 
teme lju doka zovanja last ne uspeš no sti. Znanost je  takrat Slovencem poma ga la 
vzpo sta vi ti, razvi ja ti in ohra ni ti naci onal no sub stan co. Danes Slovenija znova 
vsto pa v širše med na ro dne pove za ve, z željo, da bi se na sve tovnem pri zo ri šču 
doka za la kot ambi ci ozna in spo sob na drža va. V pri me ru, da bosta gospo dar stvo 
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in  znanost našla sku pno pot, drža va pa jima bo tako sode lo va nje omo go ča la, bo 
odveč vsaka boja zen pred potuj čen jem in odri vanjem Slovenije na stran ski tir. 
Pasti glo ba li za ci je bodo tako posta le pri lo žnost evro pe iza ci je. Hvala lepa.

Dr. France Bučar: Hvala lepa za  besedo. Če povza mem vodil no nit iz uvo dnih 
pri spev kov, lahko rečem, da sta za to raz pra vo zna čil na izra zi to kri ti čen odnos 
do vseh dose da njih vred not in poudar ja nje avto no mno sti posa me zni ka. Ta 
 razvoj je po mojem mne nju do neke mere logi čen in tudi pri ča ko van v odno-
su do hete ro no mno sti kot vodi la za rav na nje posa me zni ka. Slednje pri ha ja 
iz virov od zunaj in je prev la do va lo prav za prav vso zgo do vi no in velja tudi 
še danes za veči no današ njih svetov nih kul tur. Edino evrop ska  kultura pa je 
pouda ri la avto no mnost člo ve ka kot naj viš jo vred no to in edini refe renč ni okvir 
za nje go vo rav na nje. Pravijo, če se spo mni mo Huntingtona, da je indi vi du ali-
zem, ki izha ja iz tega, zna či len le za evrop sko  kulturo in jo loči od vseh dru-
gih današ njih svetov nih kul tur. Seveda pa je taka avto no mnost posa me zni ka 
mogo ča šele, ko se zara di teh no lo ške ga razvo ja raz rah lja abso lut na  vezanost 
posa me zni ka na dru žbo, ki ji pri pa da. Te oko liš či ne so dozo re le samo za svet 
evrop ske civi li za ci je, in še to šele v naj no vej šem času,  čeprav je bil pomen 
oseb no sti vedno v sre di šču evrop ske ga kultur ne ga razvo ja. Če se spo mni mo, 
reci mo, anti ke, grška  beseda pro so pon ali latin ska per so na, ni bila izraz za 
osebo v današ njem poj mo va nju, ampak pojem za gle dališko masko. Današnji 
pomen je dobi la šele z apo sto lom Pavlom, ki pravi, da je spre obr ni tev lahko le 
posle di ca oseb ne odlo či tve, ne kolek tiv ne, še pose bej pa s sve tim Avguštinom. 
Naj citi ram: “Nolis foras ire, in  teipsum redi; in inte ri ore homi nis habi tat veri-
tas.” (Ne hodi ven, vrni se vase; v notra njo sti člo ve ka pre bi va resni ca.) Enak 
 pogled so raz vi li enci klo pe di sti 18. sto le tja in prak tič no vsa novej ša filo zo fi ja. 
Gre torej za tipič no krščan sko huma ni stič no izro či lo.

Šele zuna nje oko liš či ne, ki so nasta le, kot  rečeno, šele v naj no vej šem času, pa 
avto no mnost osebe dejan sko omo go ča jo. Problem je v tem, da se je današ nji 
člo vek hkra ti zna šel v svetu, ki je notra nje izje mno  zapleteno sestav ljen in zato 
soodvi sen, posa me znik pa te kom plek sno sti sam ne more obv la do va ti niti v 
 celoti razu me ti, še poseb no pa ni spo so ben v svo jem svetu vred not reflek ti ra ti 
izje mno hitri teh no lo ški  razvoj in spre mem be, ki jih je ta pri ne sel. Danes smo 
sli ša li celo vrsto  razlag, kaj je za koga vred no ta in kako jo poj mu je. Za vse pa 
lahko  rečemo, da poj mu je jo vred no te kot sku pni ime no va lec ozi ro ma vodi lo za 
rav na nje. To je goto vo nespor no. Hkrati pa mora jo vred no te stal no potr je va ti 
pra vil nost tega rav na nja glede na  stanje oko lja. Tu se danes pojav lja tipič no 
pro ti slov je. Velik del dose da njih vred not se je sicer izka zal kot  povsem ustre-
zno vodi lo za nekda nji usta lje ni dru žbeni svet, a kot neus tre zen v času veli-
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kih dru žbenih pre mi kov, reci mo v časih tran zi cij, revo lu cij itd. (Ne govo ri mo 
samo o poli tič nih revo lu ci jah, ampak tudi o eko nom ski, ega li ta ri stič ni, rasni, 
sta tu sni, seksu al ni, in podob no.) Hkrati sta se v teh pre mi kih izgu bi la obču tek 
in razu me va nje za hierar hi jo vred not. Kako naj se v tej revo lu ci ji danes posa-
me znik znaj de s svojo rela tiv no resni co? Strinjam se s tem, kar je rekla prof. 
Uletova, nam reč, »da trpi mo od novih oblik svobo de in ne od krize vred not«. 
Mogoče bi to nekoli ko pre obli ko val: da trpi mo tudi od krize vred not,  čeprav 
sekun dar no, zato ker je prav za prav kriza vred not posle di ca napač ne ga razu-
me va nja svobo de. Nismo spo sob ni upo rab lja ti in izrab lja ti svoje svobo de brez 
pod po re soci al ne ga oko lja. To je velik pro blem, saj je posa me znik to, kar je, 
tudi kot rezul tat oko lja, v kate ro je postav ljen. Naj citi ram, reci mo, sodob ne ga 
fran co ske ga pisca J. C. Guillebauda: »Ko pride posa me znik na svet, ve, da je, 
ne ve pa še, kaj je.« To ugo to vi šele v dru žbi. Te soci al ne pod po re pa v današ-
nji ide olo gi ji neoli be ra li zma ne  dobiva, saj sodob ni neoli be ra li zem zani ka sle-
her no hete ro no mnost in zago var ja v  bistvu soci al no ano mi jo. Tako se sooča mo 
z dru gim veli kim pro ble mom, ne samo z vpra šanjem svobo de na indi vi du al ni 
ravni, ampak tudi z vpra šanjem, kako vzpo sta vi ti in inte gri ra ti dru žbo, ki ne 
pri zna va nobe nih vizij, nobe nih mitov, nobe nih reli gij, nobe ne ga izro či la, niti 
naci onal no sti, saj je tudi naci onal nost v  bistvu hete ro no mna s svo ji mi vred no-
ta mi. In naci onal na  zavest se, reci mo, pre li va v patri oti zem, kar smo danes 
tudi že sli ša li. V ide olo gi ji neoli be ra li zma pa naci onal na  zavest nima mesta, 
kot ga nima nobe na stvar, ki posa me zni ka kakor koli utes nju je v nje go vi abso-
lut ni svobo di. V zvezi s tem bi opo zo ril na pro blem avto in sti tu ci ona li za ci je kot 
neke vrste novi evan ge lij neoli be ra li zma: dru žba ne išče last ne ute me lji tve in 
smi sla zunaj sebe, ampak sama v sebi. Omejujejo jo samo naj sploš nej ša nače la 
civil ne ga in kazen ske ga prava. V tem okvi ru pa se ustvar ja ta sicer navi de zna 
popol na svobo da, a tudi popol na ano mi ja. Proti temu lahko nave de mo kot anti-
te zo sicer mate ma tič no tezo Kurta Gödla (Kurt Gödel, Principia mat he ma ti ca, 
1931), če jo upo ra bi mo za dru žbeni svet: »Noben kom ple ten  sistem ne more 
biti notra nje kon si sten ten in noben notra nje kon si sten ten  sistem ne more biti 
kom ple ten.« Ob taki popol ni rela ti vi za ci ji seve da pri ha ja mo v krizo svobo de in 
posle dič no tudi v krizo vred not na ravni posa me zni ka in dru žbe. Hvala lepa.

Dr. Lucija Čok: Hvala lepa, gos pod pred se dnik. Svoj pisni pri spe vek sem poda-
la kot izziv k razmiš lja nju vsem vklju če nim v stra te gi je  delovanja  znanosti 
in viso ke ga šol stva, zato ga ne bi pov ze ma la. Bi pa k temu nekaj doda la. V 
okto bru 2002 je Slovenija ob zago nu 6. okvir ne ga prog ra ma v Bruslju pred sta-
vi la ana li zo vloge držav kan di datk v razi sko va nju in teh no lo gi ji. Ta ana li za je 
bila zaupa na Sloveniji, ker se je glede na poda tke v ana li zi pose bej izka za la 
in je poka za la mar si ka te ro pre dnost pred dru gi mi kan di dat ka mi. Analizo je 
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mogo če pre bra ti tudi na splet ni  strani EU in nam je kar v ponos, saj poudar ja 
vrsto izho dišč za dobro delo na področ ju  znanosti in teh no lo gi je za Slovenijo. 
Med dru gi mi je našte tih pre cej pomanjk ljivosti, ki jih mora jo reše va ti tako 
EU kot drža ve kan di dat ke. Podatki ana li ze kaže jo, da se kan di dat ke pre ma lo 
uvel jav lja jo in pro mo vi ra jo, pre ma lo se ve o njih, pre ma lo so izku še ne, da bi 
se uvel jav lja le v evrop skem pro sto ru  znanosti in teh no lo gi je, pre ma lo je pove-
zav med njimi in drža va mi EU; pose bej je bilo poudar je no, da veči no tega za 
Slovenijo ne velja. V veči ni držav kan di datk je beg možga nov pre ve lik, pre sla-
ba je pove za va med gospo dar stvom in drob nim gospo dar stvom ter nad grad njo 
z znanos tjo in izo bra že van jem – kar bi lahko velja lo tudi za Slovenijo – in še 
vrsta ugo to vi tev, ki so se kon ča le s pri bli žno takim skle pom: sko raj vse drža ve 
kan di dat ke pa imajo poten ci al – svojo odlič nost; znan stve ne in izo bra že val ne 
insti tu ci je imajo v temelj nih zna no stih, pred vsem na uni ver zah, zelo veli ke 
poten ci ale; uni ver ze so dobre in pri zna ne. Če bi šli še dlje s pri mer ja va mi, bi 
ugo to vi li, da imamo v Sloveniji prav za prav vsa izho di šča, da lahko uspeš no 
nada ljujemo tudi v inte gra cij skih stra te gi jah, ki jih ponu ja EU.

V svo jem pri spev ku sem name no ma citi ra la komi sa rja Busquina, ko uni ver zam 
in inšti tu tom pode lju je temelj no vlogo pri vzpo sta vi tvi novih stra te gij. Slovenija 
je leta 1995 dobi la svoj raz voj no-razi sko val ni prog ram, ki ga še do danes nismo 
ure sni či li. Program je v dol go roč nih  ciljih še vedno aktu alen, pri ne sel nam je cilj-
ne razi sko val ne pro jek te, ki so se v sklo pu kon ku renč no sti Slovenije 2001/2006 
obno vi li. Čeprav naci onal ne ga prog ra ma nima mo, imamo nov zakon, kate re-
ga izho di šča omo go ča jo nad grad njo razi sko val ne mu delu. Samo pomi sli mo na 
pre nos in pove zo va nje med sfe ra mi ter na akre di ta ci ji in eval va ci ji teme lje če 
razi sko val no delo. Imamo torej neka izho di šča,  čeprav se novi zakon morda 
ne ure sni ču je tako, kot smo si tisti, ko smo ga pisa li, zamiš lja li in ga uni ver ze 
 takrat niso nav du še no spre je le. Država mora ponu di ti instru men te, s kate ri mi 
bo omo go ča la nas ta ja nje stra te gi je za področ je  znanosti. toda ali ti instru men ti 
ure sni ču je jo cilje, ki smo si jih zasta vi li v stra te gi jah, ki niso le naci onal ne, iz 
evrop skih pre ha ja jo v naci onal ne, in te se ure sni ču je jo v držav nih poli ti kah? 
Vprašanje je, kako ure sni če va ti držav ne poli ti ke, glede na to, da v Sloveniji enot-
ne naci onal ne stra te gi je nima mo. Kljub temu lahko z opti mi zmom gle da mo na 
 razvoj  znanosti in teh no lo gij v Sloveniji, saj so nove obli ke, na pri mer na področ-
ju gospo dar stva, kot so uni ver zi tet ni inku ba tor ji, gro zdi in druge, obe tav ne, 
kajti postav lja jo tako izo bra že va nje kot razi sko va nje zno traj raz voj nih držav nih 
stra te gij. Pristop k uvel jav lja nju bolonj ske ga pro ce sa v viso kem šol stvu se resno 
ukvar ja z restruk tu ri ra njem štu dij skih pro gra mov in bo diplo man tom omo go čal 
mobil nost ter z izo bra že van jem skozi ver ti ka lo nudil binar no pot, tako v  poklic 
kot v nadalj nji štu dij.
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Naloga uni verz in inšti tu tov je vse ka kor pred vsem ta, da se med seboj ne raz  ha ja-
jo in da ne išče jo, kdo ima pre dnost in kakš ne so pri ori te te posa me znih inšti tu tov 
in celot ne razi sko val ne sfere na inšti tu tih in na uni ver zi. Razis ko valna uni ver za 
mora nas ta ja ti zno traj struk tur, ki jih ponu ja jo instru men ti poli tik, tako izo bra-
že val nih kot razi sko val nih, utr ju je naj se v skup nem delo va nju in pove zo va nju. 
Brez inte gra ci je stra te gij na naci onal ni ravni in brez par ti ci pa ci je izva jal cev, ki 
bodo to stra te gi jo ure sni če va li, ver jet no ne bo šlo. Vendar so potreb ne mnoge in 
raz lič ne poti par ti ci pa ci je. Ogledala sem si tudi doku ment, ki ga je vlada spre je la 
kot osno vo za usta no vi tev agen ci je za raz voj no-razi sko val no dejav nost, in pri zna-
ti moram, da sem razoča ra na, kajti v tej agen ci ji ne vidim  dovolj možno sti za 
uspeš no inte gra ci jo ude le žen cev v razi sko val nem delu. Hvala lepa!

Dr. Peter Venturini: Slovenija si ob vsto pu v EU zastav lja viso ke cilje, vidi mo se 
v zgor nji tre tji ni eko nom sko naj bolj raz vi tih držav. Prepričan sem, da pot v tako 
dru žbo vodi le z  dovolj veli kim šte vi lom visokokva li fi ci ra nih kad rov, z  znanjem, 
ki bo pre se ga lo evrop sko pov preč je. Pomembno je, da imamo viso ko raven zna-
nja v aka dem skih insti tu ci jah, toda glede na to, da je konč ni cilj eko nom ski nap-
re dek, je bistve no ven dar le, da imamo to zna nje v gospo dar stvu. Zato je ključ ni 
pouda rek moje raz pra ve,  čeprav pri ha jam iz razi sko val ne ga inšti tu ta, da je treba 
izbolj ša ti možno sti za bistve no pove ča nje inve sti cij v  razvoj in razi ska ve pri vat-
ne ga sek to rja. Mislim, da je treba raz vi ti mone tar no fiskal no oko lje za večje vla-
ga nje pod je tij in tudi za usta nav lja nje novih pod je tij, s konč nim  ciljem zago to vi ti 
razmer je 2 : 1 med vla ga njem pri vat ne ga in pro ra čun ske ga dela v  korist pri vat-
ne ga dela. Mislim, da je upra vi če na raz pra va o pre usme ri tvi več je ga dela jav nih 
sred stev tudi na razi ska ve in ino va ci je. Številke kaže jo, da Slovenija za fak tor tri 
zaosta ja za evrop skim pov preč jem po vla ga nju na razi sko val ca, in to je seve da 
slaba popot ni ca, če si želi mo dose či evrop sko pov preč je ali pa ga celo pre se či. 
Dinamiko vla ganj, če si posta vi mo viso ke cilje, je treba bistve no izbolj ša ti pred-
vsem v pri vat nem in tudi jav nem sek tor ju. Verjamem tudi, da so seve da šte vil ne 
rezer ve in možno sti opti mi za ci je tega siste ma, in vesel sem, da je pri šlo do raz-
pra ve, ker sem pre pri čan, da je potreb na čvr stej ša poli tič na pod po ra razi ska vam 
in teh no lo ške mu razvo ju. Vzpostaviti je treba bolj še meha ni zme za uskla je va nje 
razvoj no ra zi sko val nih dejav no sti med mini str stvi in naci onal nim razvoj no ra zi sko-
val nim pro gra mom. Menim, da je pomemb no postav lja nje mer lji vih  ciljev na vseh 
rav neh. Konkretno v javni razi sko val ni sferi se zdi, da je postav lja nje ali odo-
bra va nje in sprem lja nje  ciljev posa me znih razi sko val cev in razi sko val nih sku pin 
neučin ko vi to. Težko je nam reč sprem lja ti veli ko šte vi lo pogo sto slabo defi ni ra nih 
 ciljev. Zato pre dla gam, da vlada in mini str stva potr ju je jo cilje in finanč na sred-
stva za celot ne razi sko val ne orga ni za ci je. Prepričan sem, da bi tako dose gli več 
pozi tiv nih učin kov, laže pa bi tudi sprem lja li in meri li zastav lje ne cilje in dose gli 
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višjo raven zna nja. Vrhunsko zna nje je pogoj za kako vost no izo bra že va nje, med-
na ro dno sode lo va nje in sode lo va nje z gospo dar stvom. Prepričan sem, da bomo 
 razvitost te zgor nje tre tji ne evrop skih držav dose gli z nad pov preč ni mi rezul ta ti 
vsaj na neka te rih področ jih. Menim tudi, da je treba izo bra že va nje hit re je uskla-
di ti s potre ba mi dru žbe in spo zna nji  znanosti, in tukaj se zdi, da si mora mo 
razi sko val ni inšti tu ti bolj pri za de va ti za sode lo va nje z uni ver zo.

Svojo raz pra vo naj kon čam z misli jo, da je glede na vlo že na finanč na sred stva 
ter rela tiv no slabo postav lje ne cilje na vseh rav neh in tudi glede na delov no-
prav no zako no da jo vpliv  znanosti na  razvoj gospo dar stva ustre zen ozi ro ma 
neka ko pri ča ko van. Po drugi  strani pa sem tudi pre pri čan, da s sistem ski mi 
spre mem ba mi, pred vsem s spod bu janjem vla ganj v gospo dar stvo ter posta vi tvi-
jo ambi ci oznih in mer lji vih  ciljev v naci onal nem razvoj no ra zi sko val nem pro gra-
mu, Slovenija lahko dose že tudi  želene, viso ko zastav lje ne cilje. Hvala lepa!

Mag. Jožko Čuk: Hvala lepa, gos pod pred se dnik, in lepo pozdrav lje ni vsi. Na krat-
ko bi pred sta vil šest misli. Lizbonska, bolonj ska in bar ce lon ska lis ti na ter šesti 
okvir ni prog ram so dobra infor ma cij ska in doku men ta cij ska osno va za usme ri tve 
 znanosti, razvo ja in viso ke ga šol stva v Sloveniji. Tukaj imamo imple men ta cij ski 
manko. Menim, da so vse bi na in tudi pro ce si, ki so na tak način pred vi de ni, na 
višji kul tur no ci vi li za cij ski ravni, kot jo tre nut no dose ga mo v Sloveniji. In smi sel-
no je  slediti tem  ciljem. Prebral sem  gradiva za današ nji pogo vor. Menim, da 
je  gradivo UMAR-ja, Dejavnosti razi sko va nja in razvo ja v Sloveniji, zelo dobra 
osno va za ta pogo vor. Prebral sem tudi pri spev ke raz prav ljav cev in ugo tav ljal, 
v kolikš ni meri upošte va jo skle pe s posve tovanja o lizbon ski stra te gi ji in bar ce-
lon skih  ciljih, ki smo ga maja imeli v zbor ni ci. Menim, da pri spev ki dr. Žekša, 
dr. Čokove, dr. Petrinove, dr. Pejovnika, dr. Fischerjeve, dr. Blinca, dr. Rozmana, 
dr. Kranjčeve in dr. Vodopivca upošte va jo sta li šča, ki smo jih na GZS  takrat 
pred sta vi li. To doka zu je, da vemo, kakš no je  stanje in kje so odklo ni od  želenih 
 ciljev. Imamo tudi vede nje in pozna mo stra te gi je za dose go  ciljev. Postavlja pa 
se vpra ša nje odloč no sti in sku pne volje. Menim, da je pozi tiv na  novost, da je 
pred se dnik vlade spre jel izziv vode nja vlad ne ga sveta za  znanost in teh no lo gi jo. 
Predstavljam si, da bo ta svet pri sluh nil usme rit vam v  gradivih in današ njem 
pogo vo ru ter spre jel akcij ski prog ram za ure sni či tev dru žbe zna nja. Če želi mo 
dohi te va ti in pre hi te va ti raz vi te, je ključ no vpra ša nje kom pe tent nih kad rov, ki jim 
mora mo zago to vi ti zani mi vo delo v novih kon ku renč nih raz me rah.

Slovenija je izra zi to izvo zno usmer je na drža va, ena naj bolj izvo zno usmer je-
nih držav v Evropi in gospo dar stvo živi pre te žno od tuji ne. Uvozno-izvo znim 
toko vom se mora zato pri la go di ti tudi aka dem ska in inšti tut ska sfera. Pospešiti 
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mora mo izmen ja vo štu den tov in pre da va te ljev, in to, kom plek sno gle da no, na 
desti na ci jah, ki so per spek tiv ne za naše gospo dar stvo. Poudarjam, pode se te-
ri ti mora mo šte vi lo naših štu den tov v tuji ni, in to na vzho du in zaho du, ter 
šte vi lo tujih štu den tov pri nas. Čim prej mora mo tudi raz re ši ti dile me o vlogi 
slo ven ske ga jezi ka na uni ver zi in zago to vi ti ver ti kal ne prog ra me pred vsem v 
angle škem jezi ku, da bo lahko pri šlo do izmen ja ve tako s pro fe sor ji kot s štu-
den ti. In za sklep še nasled nja misel, fra gmen tar no. Univerze mora jo pove ča ti 
učin ko vitost in uspeš nost. Ni več spre jem lji vo, da traja štu dij tako dolgo in 
da je diplo man tov tako malo. Akademska sfera se mora raci ona li zi ra ti, sicer 
se bo zalo mi lo. In čisto za konec, bistve no se mora spre meniti tudi odnos do 
izo bra že va nja odra slih ter izo bra že va nja na področ ju nara vo slov ja in teh ni ke. 
Hvala lepa.

Dr. Drnovšek: Hvala. Mislim, da smo izpol ni li pogo je za pet najst mi nut ni odmor.

Dr. Boštjan Žekš: Gospod pred se dnik je pro sil naju s prof. Rozmanom, da  vodiva 
drugi del pogo vo ra. Kot vsaka spre mem ba vlade tudi ta pri na ša  novosti, in to bi 
bila ta, da bi vas pro si la, da ste krat ki. Prof. Mramor, pro sim.

Finančni mini ster dr. Dušan Mramor: V moji seda nji funk ci ji imam dva pogle-
da na raz voj no-razi sko val no dejav nost in pro ble me v njej. Enega kot člo vek iz 
stro ke, in to tako glede obse ga in nači na deli tve jav nih sred stev za raz voj no-razi-
sko val no dejav nost ozi ro ma kako naj bo ta  sistem orga ni zi ran, da bo moti vi ral 
pove ča nje rezul ta tov na tem področ ju, kot tudi glede viso ke ga šol stva ozi ro ma 
obse ga in raz de li tve sred stev na tem področ ju. Pri tem se zave dam, da je viso-
ko šol stvo temelj ni del šol stva z vidi ka razvo ja. Bolj vas ver jet no zani ma drugo 
področ je, ki ga sedaj posku šam uprav lja ti kot finanč ni mini ster. Najprej glede 
jav nih sred stev za razi ska ve in teh no lo ški  razvoj. Kot je pove dal že pred se dnik 
vlade, smo se zelo potru di li, da ob teh res zaos tre nih raz me rah, ko vsto pa mo v 
EU, pove ča mo delež sred stev v bruto doma čem pro izvo du koli kor se da. In ta 
delež se je, kot je pove dal že pred se dnik vlade, z 0,59 odstot ka v letu 2000 do 
zdaj pove čal na 0,73 odstot ka, v letu 2004 pa bomo nare di li vse, da bi se delež 
še pove čal. Vidim tudi možno sti, kako bi se lahko pove čal tudi po letu 2005 ali 
pa mogo če,  čeprav v to dvo mim, tudi v letu 2005. Drugo vpra ša nje je, kako se 
bodo ta sred stva raz de li la in v kolikš ni meri bodo dose že ni rezul ta ti, ki smo si 
jih zasta vi li za pove ča nje kon ku renč no sti gospo dar stva. O tem je govo ri la že 
mini stri ca Petrinova. Seveda to ni edino, s čimer se ukvar ja mo na Ministrstvu 
za finan ce. Naše delo je tudi spod bu ja nje k razi ska vam in pri za de va nje, da 
bi bile te ustre zno usmer je ne in potem pre ne se ne v pra kso, se pravi v gospo-
dar stvo. Veliko ljudi v raz pra vah in tudi v  gradivu, ki sem ga pre bral, ome nja 
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davč ne olaj ša ve. Moram reči, da smo se s pro gra mom za učin ko vit vstop v EU 
 zavezali, da bomo na tem področ ju nekaj nare di li. Pred nami so spre mem be 
davč nih zako nov in v tem okvi ru bomo poiska li možno sti za smi sel ne davč ne 
olaj ša ve. Že od juni ja se tru di mo najti ustre zne reši tve in moram reči, da to 
ni lahko. Preučujemo tudi reši tve dru gih držav; med njimi so veli ke raz li ke. 
Očitno so te reši tve  vezane na dolo čen cilj.

Temeljno vpra ša nje je, kaj želi mo z davč ni mi olaj ša va mi dejan sko dose či. Nekatere 
drža ve nima jo nepo sre dnih davč nih olaj šav, tudi v EU ne, bolj jih zani ma jo javni 
izda tki na tem področ ju in nji ho vo usmer ja nje tja, kjer bodo pri ne sli naj več je 
učin ke, se pravi na odhod kov no stran pro ra ču na. Druge drža ve imajo kom bi ni ra-
ni  sistem: usmer ja nje izdat kov in davč ne olaj ša ve. Vladi bomo ponu di li dolo če ne 
reši tve, a bomo pusti li pro stor za raz pra vo. Do prve raz pra ve o zako nu o davku 
na doho dek prav nih oseb v par la men tu bomo še pre gledovali, kate re reši tve bi 
bile lahko dobre. Nekaj davč nih olaj šav bomo tako zago to vo imeli, v kakš nih 
obli kah, da jih bo mogo če admi ni stra tiv no izva ja ti in da bodo dose ga le tisto, kar 
želi mo dose či, pa je še vpra ša nje.

Druga stvar je sam finanč ni  sistem. Imamo finanč ne insti tu ci je, finanč ne inš-
tru men te, ki lahko bolj ali manj spod bu ja jo to področ je. Gre pred vsem za sode-
lo va nje z Ministrstvom za gospo dar stvo, kjer posku ša mo najti obli ke, ki bi bile 
bolj spod bu dne. To dejav nost je zelo težko finan ci ra ti z nor mal ni mi finanč ni mi 
instru men ti, ker gre za viso ko tve ga nje. Potrebujemo čisto poseb ne insti tu ci je 
in inš tru men te, to je pri nas pre ma lo raz vi to.

Tretje področ je: v sode lo va nju z Ministrstvom za gospo dar stvo in Ministrstvom 
za šol stvo,  znanost in šport posku ša mo ugo to vi ti, kate ri gospo dar ski sub jek ti bi 
bili lahko najuspeš nej ši pre nos ni ki zna nja z uni verz in razi sko val nih inšti tu tov v 
gospo dar stvo in seve da po drugi  strani tudi pre nos ni ki povpra še va nja gospo dar-
stva po teh insti tu ci jah. Zelo se tru di mo, da usta no vil pose ben inku ba tor, kot je 
na pri mer inku ba tor pri ljub ljan ski uni ver zi. Ko nam reč pride zah te vek do mini-
str stev, se obi čaj no usta vi. Zakaj? Zato, ker nek for mal ni raz log ni izpol njen, saj 
gre za  povsem nove obli ke. Ministri zah te va mo pozi ti ven odnos for mal no prav-
ne reši tve, da bi teh no lo ški park, inku ba tor ji, vse te obli ke, ki so lahko učin koviti 
pre nos ni ki zna nja, tudi zaži ve li. Še kot pred se dnik uprav ne ga odbo ra Univerze 
v Ljubljani sem posku šal  dobiti odgo vor na vpra ša nje, koli ko je dejan sko dela, 
ki ga uni ver za opra vi za gospo dar stvo, se pravi nepo sre dne ga pre no sa zna nja, 
in kje so pro ble mi, da tega ni več. Odgovor razi sko val cev je bil v glav nem takle: 
»Podjetja se ne zani ma jo  dovolj za razi ska ve, ki jih oprav lja jo na uni ver zi, ver jet-
no enako velja za inšti tu te.« Podjetja pa so odgo vo ri la: »Raziskovalci so pre ma lo 
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fle ksi bil ni za naše potre be.« Menim, da bi lahko ravno ti vmes ni ki in tudi davč-
ne sti mu la ci je, odpra vi li to nas pro tje med enimi in dru gi mi. Hvala lepa.

Damjan Volšek: Spoštovani pri sot ni, moj  pogled bo  pogled neko ga, ki je na 
začet ku raz voj ne ga in znan stve ne ga  delovanja. Eden od raz lo gov, zakaj menim, 
da mogo če Slovenija zaosta ja na področ ju  znanosti in pre no sa znanj v gospo-
dar stvo ter s tem  povezano v kon ku renč no sti gospo dar stva, je ta, da se mi 
zdi  sistem zelo zaprt in javna razi sko val na sfera toga. Zato se mi zdi, kot je 
pred mano ome nil že tudi gos pod Čuk, pomemb no spod bu ja ti mobil nost med 
gospo dar stvom in javno razi sko val no sfero, seve da v obe smeri, kot tudi med 
Slovenijo in tuji no ter obrat no. Kot je pred krat kim izja vil dr. Drušan Petrač, 
 togost ubija, in  mislim, da je to eden od pro ble mov. Dober način, ki se uvel jav-
lja na Japonskem in v EU, zdi pa se mi, da je že uvel jav ljen v ZDA, za hitrej ši 
 razvoj  znanosti na novih področ jih, s kate rih naj bi mogo če izšle tudi nove 
teh no lo gi je, ter tudi za  razbijanje  togosti je, da se pod pre jo neka te ri naj pro dor-
nej ši mlaj ši razi sko val ci, ki se vrne jo s pod dok tor skih izo bra že vanj v tuji ni, in 
se jim da pri lo žnost, da zač ne jo  voditi razi ska ve na svo jem področ ju. Hvala.

Dr. Igor Emri: Hvala za  besedo. Globalno je bilo  povedano mnogo in  mislim, 
da se kaj dosti ne da doda ti. Vsi vemo, da je treba razmiš lja ti glo bal no in 
delo va ti lokal no, in moj namen je poda ti nekaj pred lo gov, ki so lokal ne ga, kon-
kret ne ga zna ča ja. Začnimo pri šoli. Ta nedvo mno zah te va pre struk tu ri ra nje, 
in to od fakul te te do osnov ne šole. Potreben je pre mik iz fak to gra fi je v smer 
kre ativ ne ga razmiš lja nja. To je bilo že  povedano in  mislim, da je jasno. Kako 
zmanj ša ti šte vi lo štu den tov? Tudi to je bilo  povedano. Strinjam se s šol ni no, 
ampak po mojem mne nju bi mora la biti v obli ki vav čer jev, da bi še ohra nja la 
soci alo. Podrobnosti reali za ci je uved be šol ni ne lahko vedno podam.

Znanost, teh no lo ški pre bo ji – tudi to je bilo že  povedano – so na neki način 
revo lu ci ja in se ne dajo napo ve do va ti, zato je pro gram sko finan ci ra nje na tak 
ali dru ga čen način nedvo mno korist no, saj zago tav lja  razvoj vseh disci plin, 
kjer se lahko poten ci al no poja vi teh no lo ški pre boj. Razvoj je pro ces evo lu ci je. 
Tehnološka evo lu ci ja, ozi ro ma  razvoj, pa se da načr to va ti. Financiranje apli ka-
tiv nih pro jek tov bi mora lo biti cilj no usmer je no, in to do pro duk ta, do pro to ti-
pa, podob no kot CRAFT pro jek ti v okvi ru EU. To seve da pome ni, da je treba 
spre meniti način finan ci ra nja, tako da se ne finan ci ra jo ljud je, ampak pro jek ti, 
ki bodo dali rezul ta te. Razvojna nalo ga mora biti nada lje va nje teh no lo ške ga pre-
bo ja ali pa dobre ga znan stve ne ga rezul ta ta, podob no kot v pri me ru EU CRAFT 
pro jek tov.
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Višina finan ci ra nja. Samo tak obseg finan ci ra nja pro jek tov, ki omo go ča izde la vo 
pro to ti pa lahko vodi do eko nom skih rezul ta tov. Lastne izkuš nje iz pre te klo sti so 
poka za le, da če razi sko val ne rezul ta te »poš lje mo« v indu stri jo, jih ta pra vi lo ma 
ni spo sob na reali zi ra ti. Zakaj? Dober pri mer je Sovjetska zveza. Tam smo imeli 
razi sko val ne in apli ka tiv ne inšti tu te in so razi sko val ci poro či la o rezul ta tih razi-
skav poši lja li v apli ka tiv ne inšti tu te. Rezultat je bil enak ničli. Edino, kjer je bila 
Sovjetska zveza uspeš na, so bili voja ški prog ra mi, kjer so ljud je razi sko va li in 
sami zade ve tudi nare di li. Lep pri mer iz kate re ga se lahko nekaj nauči mo.

Ko že imamo pro dukt, se poja vi vpra ša nje, kako ga vpel ja ti na trg. Mislim, 
da je treba ust va ri ti raz me re, v kate rih bodo mladi dok tor ji lahko usta nav lja li 
spin-off pod je tja, v kate rih bodo mate ri ali zi ra li svoje razi sko val ne in raz voj ne 
rezul ta te. To pome ni, da potre bujemo rizič ni kapi tal, ki bo to omo go čal. Lep 
pri mer je Univerza v Južni Karolini (infor ma ci jo mi je posre do val kole ga, ki je 
tam v slu žbi in je ust va ril spin-off pod je tje), ki ima svoj sklad rizič ne ga kapi ta-
la. Raziskovalec pri ne se idejo, uni ver za nare di vse osta lo, usta no vi firmo, kupi 
pro sto re, posta vi direk tor ja, … in tako  naprej, ne bi šel v detaj le. Zagotavljajo 
torej  možnost, da člo vek, ki je dal idejo, to tudi ure sni či, jo pri pe lje do rezul ta-
ta, in pri tem, kot je rekel prof. Žekš, ima tudi finanč ne kori sti. Slednje je po 
mojem ključ no! Če bodo ome nje ni osnov ni pogo ji zago tov lje ni sem pre pri čan, 
da bomo imeli uspe he. Hvala.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa, dr. Emri. Opozoril bi, da so ti pri spev ki v glav-
nem že doseg lji vi na inter ne tu ali pa še bodo. Tiste, ki še niso odda li bese di-
la, bi pro sil, da to sto ri jo danes ali jutri. Naslednja je na vrsti doc. dr. Irena 
Mlinarič Raščan, ki tukaj nado me šča tudi pri sot ne ga Francija Feltrina, pod pred-
se dni ka Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa.

Doc. dr. Irena Raščan Mlinarič: Dober dan. Vedno nado me ščam pred se dni ka 
Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa, ki pa je dr. Pleskovič.

Spoštovani zbor. V refe ra tu sem se dota kni la treh tem, in sicer  odprtosti aka-
dem ske sfere, s tem  povezane mobil no sti slo ven skih razi sko val cev in nji ho ve 
rein te gra ci je inter di sci pli nar no sti ter kre ira nja poli ti ke, ki bo izko ri sti la ves slo -
ven ski inte lek tu al ni kapi tal.

Slovenski aka dem ski pro stor je pred veli kim izzi vom: zago to vi ti si mora uspe šen 
pro dor v Evropo in hkra ti ust va ri ti možno sti za imple men ta ci jo evrop skih nači-
nov potr je no uspeš ne ga dela v doma če oko lje. Ne nazad nje mora poskr be ti, da 
se bodo razi sko val ci na začet ku svoje poklic ne kari ere in dobro izo bra že ni v 
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veli kih evrop skih cen trih  vračali v Slovenijo in zago tav lja li njeno inte gra ci jo v 
evrop ski aka dem ski pro stor. Glede inter di sci pli nar no sti naj povem, da se zave-
da mo nuj no sti sode lo va nja, in to ne le med raz lič ni mi stro ka mi, ampak tudi v 
pod jet no-eko nom skem smi slu. S tem name nom, kot je bilo že ome nje no, se na 
Univerzi v Ljubljani usta nav lja ljub ljan ski uni ver zi tet ni inku ba tor. Nadalje se 
nam zdi, da je treba zago to vi ti mobil nost razi sko val cev, torej slo ven skih razi-
sko val cev v tuji ni. Ta je šibka tudi zara di pro ble ma razi sko val cev pov rat ni kov 
in pomanj ka nja meha ni zmov za nji ho vo rein te gra ci jo, torej za vklju či tev v delo 
v slo ven skih znan stve no ra zi sko val nih insti tu ci jah ob vrni tvi domov. Pojavlja se 
potre ba po vzpo sta vi tvi meha ni zmov, ki bi ta aka dem ski pro stor bolj odpr li. To 
bomo dose gli z odprtos tjo aka dem ske sfere, torej jav ni mi raz pi si za pro jek te in 
šti pen di je kakor tudi z jav ni mi raz pi si za aka dem ske nasta vi tve. Poleg nujno 
potreb ne večje mobil no sti naših razi sko val cev pa je treba pove ča ti tudi vklju če-
va nje tujih pro fe sor jev in štu den tov v naše usta no ve.

Svetovni slo ven ski kon gres se je te pro ble ma ti ke lotil na do sedaj sed mih posve-
to va njih zdrav ni kov, razi sko val cev in poslov ne žev iz domo vi ne in tuji ne. Ko 
bere mo zbor ni ke s teh posve tovanj, vidi mo, da se veči na znan stve ni kov in razi-
sko val cev slo ven ske ga rodu, ki živi v tuji ni, želi na neki način aktiv no vklju či ti 
v  razvoj  znanosti v Sloveniji. Pripravljeni so poma ga ti pri šola nju slo ven skih 
štu den tov na vseh stop njah na svo jih usta no vah, prav tako pa se želi jo vklju či-
ti zača sno ali stal no v delo v slo ven skih znan stve nih usta no vah. Odločitev, da 
želi mo slo ven sko dru žbo  graditi na zna nju, vliva mnogo opti mi zma,  čeprav ob 
zave sti, da krat ko roč no to ni naj laž ja pot.

Znanje je naci onal na dobri na, ki jo v soži tju soobli ku je ta posa me znik in dru žba. 
Navkljub dile mam, s kate ri mi se sre čujemo v našem izo bra že val nem sis te mu, se 
zave da mo, da potre bujemo ustvar jal ne ga, odgo vor ne ga in samo za vest ne ga izo-
bra žen ca. Naloga drža ve pri tem je, da ust va ri raz me re, v kate rih bodo enake 
možno sti za  šolanje ne glede na soci al ni polo žaj posa me zni ka. In tukaj imajo 
uni ver ze zdaj, v tem pre obli ko va nju po bolonj ski dekla ra ci ji, enkrat no pri lo-
žnost, da raz vi je jo svoj štu dij ski prog ram in usta no vi jo ustvar jal ne tri par tit ne 
usta no ve, kjer se bo pre ple ta lo izo bra že va nje, razi sko va nje in raz voj no-pod jet ni-
ška  miselnost.

Zavedamo se, da bodo le uni ver ze evrop skih stan dar dov in viso kih ambi cij 
spo sob ne pri te gni ti štu den te in uči te lje z raz lič nih kon cev Evrope in sveta in si 
na ta način zago to vi ti svojo pre po znav nost in ume sti tev v evrop ski aka dem ski 
pro stor, kar pa bo seve da tudi naj viš je pri zna nje avto no mno sti uni ver ze.
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Ustvarjalno, kon struk tiv no in uspeš no dru žbo sku paj sous tvar ja jo žen ske in 
moški. Prvi pogoj na poti k dru žbi, teme lje či na zna nju, je, da dopu sti mo celot-
ne mu inte lek tu al ne mu poten ci alu, da zaži vi. Naloga dru žbe je torej, da zago-
to vi enake poklic ne možno sti in ustvar ja nje soci al nih pogo jev za ena ko me ren 
pro fe si onal ni  razvoj obeh spo lov. Nadalje je ključ ne ga pome na vklju či tev vseh 
slo ven skih inte lek tu al cev, vrhun skih stro kov nja kov za raz lič na področ ja, ki so 
se že uvel ja vi li v Evropi in po svetu.

V znan stve nem pro sto ru je treba uvel ja vi ti  sistem, ki bo spod bu jal delo in 
uspe he. Mladim znan stve ni kom je treba omo go či ti, da se pre bi je jo do sta tu sa 
samo stoj ne ga razi sko val ca, nosil ca pro jek tov, in jim dati možno sti, kjer bo nji-
hov uspeh odvi sen od njih samih. Hvala lepa.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Zelo me vese li, da lahko kot nasled njo raz prav-
ljav ko pova bi mo k  besedi gospo Tatjano Fink, glav no direk to ri co Trima. Do 
sedaj smo že več krat sli ša li, kako si znan stve ni ki ali poli ti ki in pro fe sor ji pred-
stav lja jo živ lje nje v gospo dar stvu, vi nam boste  povedali, kakš no je v resni ci. 
In ker ste tako redka ptica tukaj, vam dovo li mo tudi kakš no  minuto več.

Tatjana Fink: Najlepše se zahva lju jem pred se dni ku za pri lo žnost, da imamo 
tudi mi iz gospo dar stva pri lo žnost pred staviti svoje  stališče in pogle de na slo-
ven sko  znanost, zna nje, na izo bra že val no področ je, pred vsem s tis te ga vidi ka, 
za kate re ga  mislim, da je pomem ben ne samo za slo ven ska pod je tja, ampak 
pred vsem za celot no slo ven sko dru žbo. Rekla bi, da slo ven ska pod je tja ob vsto-
pu v Evropsko unijo in tudi v nadalj njo sve tov no glo bal no tekmo potre bujemo 
v tem tre nut ku še doda ten pospe šek, da bomo tekmo va li z naj bolj ši mi v svetu, 
in edino meri lo naše uspeš no sti v pri hod nje bo glo bal na kon ku renč nost. To 
pa pome ni, da bomo samo naj bolj ši ali pa tisti med naj bolj ši mi v svoji pano-
gi lahko obsta li v glo bal ni tekmi. Enako seve da velja tudi za vse druge sfere, 
za kate re pri ča kujemo, da nam bodo v glo bal ni tekmi poma ga le. Vsekakor se 
strin jam, da ne drža va, ne znan stve no ra zi sko val na ali izo bra že val na sfera, ne 
gospo dar stvo sami zase ne more jo priti do rezul ta tov, ki jih slo ven ska dru žba 
potre bu je. Moram reči, da sem bila zelo vese la, ko sem vide la današ njo zased-
bo, in  mislim, da je to tisto, kar pri ča ku jem. Ne vem, kdo nas je  izbral, ampak 
lahko rečem, da smo red ko kdaj tako pome ša ni znan stve ni ki, gospo dar stve ni ki, 
naj viš ji držav ni uslu žben ci ali pred stav ni ki insti tu cij. Mislim, da je to tisto, kar 
lahko pri po mo re k temu, da bo zna nje, ki ga imamo, pa ga ne znamo upo rabiti, 
slu ži lo  svojemu name nu, to je izbolj ša nju celot ne ga bla go stanja te dru žbe. 
Rekla bi samo še nekaj besed v zvezi s tem, kar je prej le ome nil pre mi er, nam-
reč glede tega, kako smo bili pre se ne če ni nad dejav nost mi kitaj ske ga gospo dar-
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stva. V indu strij ski ozi ro ma poslov ni coni, v kate ri smo bili, so prak tič no vsa 
večja glo bal na svetov na pod je tja. V tej coni, ki si jo po nava di pred stav lja mo 
kot pre del, kjer so samo indu strij ski obra ti, je bilo vse, od naj mo der nej še ga 
sta no vanj ske ga nase lja do pet in dvaj se tih uni verz, sedem de se tih inšti tu tov, veli-
kih cent rov …, in tam so vsi sode lo va li drug z dru gim in sku paj iska li reši tve 
in zara di tega tudi dose ga jo take rasti. Menim, da v Sloveniji v nasled njih 
letih lahko pri ča kujemo pre tres lji ve rezul ta te, če se bodo stva ri razvi ja le kot 
do sedaj, in tu,  mislim, je pri lo žnost, da se tudi Slovenci nekaj nauči mo. Sama 
sem že pred časom, ko smo govo ri li o pove zo va nju gospo dar stva in znan stve-
no ra zi sko val ne sfere, vide la, kaj bi na raz lič nih področ jih nujno  morali ure di ti. 
Država bi mora la pred vsem pro mo vi ra ti zna nje kot vred no to v tem oko lju in 
omo go či ti olaj ša ve, kot je bilo že ome nje no, pri čemer bi bilo nujno dolo či ti 
nosil ce pro jek tov pod je tij ozi ro ma tiste, ki ustvar ja jo doda no vre dnost. Tako bi 
drža va, pod je tja ali pa tisti, ki vla ga jo v kapi tal – drža va vlaga kapi tal v znan-
stve no ra zi sko val no sfero –, dolo či li kri te ri je, na osno vi kate rih bi dve tre tji ni 
razi sko val ne sfere  morali potem tudi delo va ti. Predlagam, da je to meri lo doda-
na vre dnost, s kate ro pre po ča si napre dujemo že v pri merja vi z evrop skim, kaj 
šele z  ameriškim gospo dar stvom. Nadalje  mislim, da bi mora le drža ve skr be ti 
tudi za te pove za ve, in kot sem že rekla, zelo sem vese la, da do teh aktiv no sti 
pri ha ja, ena takih je tudi današ nja.

Mislim, da je treba na področ ju znan stve no ra zi sko val ne sfere  narediti kar pre-
cej šen pre pih. Do spre memb mora priti tudi v vod stvih inšti tu tov, ki naj bi 
imela tudi mene džer sko zna nje. Določiti je treba poslan stvo, ki naj bi ga inšti tu-
ti imeli, ter seve da cilje in kri te ri je, ki sem jih že ome ni la. Na področ ju same ga 
gospo dar stva bo treba z dodat ni mi olaj ša va mi pose bej spod buditi tiste vleč ne 
konje, ki bi pote gni li za sabo tudi druge. Glede kri te ri jev, ki jih je posta vi la 
Evropska sku pnost, da naj bi posto po ma name ni li 3 odstot ke BDP za razvoj no-
ra zi sko val no dejav nost, lahko rečem samo to, da bi mora la slo ven ska pod je tja 
v ta namen vla ga ti 25 odstot kov letno.

To bo real no izre dno težko doseg lji vo, če spod bud ne bo še z dru gih  strani. 
Naslednji pro blem v slo ven skem gospo dar stvu je zelo nizka izo bra zbena struk-
tu ra in pa pre ma lo znan stve ni kov v gospo dar stvu. Ključno je zna nje. Če se 
doda na vre dnost ustvar ja v gospo dar stvu, mora biti zna nje prav tam, če  hočemo 
dose či rezul ta te. Za konec naj rečem samo še to, da pod pi ram nada lje va nje 
aktiv no sti, ki sta jih zače la pred se dnik drža ve in pred časom Ministrstvo za 
gospo dar stvo, ter vse raz lič ne aktiv no sti gospo dar ske zbor ni ce in še neka te rih 
dru gih insti tu cij, zače te pred vsem v zad njem letu. Potem je real no pri ča ko va ti, 
da bo pre mik, ki ga pri ča kujemo, tudi nare jen. Hvala.
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Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednja je na vrsti dr. Jasna Fischer, direk to ri-
ca in znan stve na svet ni ca na Inštitutu za novej šo zgo do vi no.

Dr. Jasna Fischer: Spoštovani pred se dnik repu bli ke, spo što va ni pred se dujoči, 
spo što va ni vsi nav zo či. Dvojno slabo se poču tim na današ njem sestan ku. Prvič, 
ker ugo tav ljam, da slo ven šči na nima žen ske obli ke za samo stal nik  modrec, in 
dru gič, ker kot slo ven ska zgo do vinar ka, ki že več kot dvaj set let poudar jam, da 
je pro blem avto no mi je  znanosti in znan stve nih disci plin ter pove zanosti s kon-
ku renč nos tjo in trgom za zgo do vi no pis je, kot eno od temelj nih  znanosti zno traj 
huma ni stič nih ved, nekaj popol no ma nepred stav lji ve ga. Slovenski zgo do vi na-
rji lahko poma ga mo ustvar ja ti histo rič ni spo min, lahko poma ga mo ustvar ja ti 
ustvar jal no oko lje, v kate rem se lahko slo ven ska  znanost uspeš no razvi ja, toda 
nima mo kaj pro da ja ti. To smo že posku si li in dva krat smo imeli izje mno slabe 
izkuš nje. Prvič nas je Državni zbor, dr. Bučar se bo tega spo mnil, zapro sil za 
poro či lo o temelj nih zna čil no sti slo ven ske poli ti ke med leto ma 1937 in 1954, se 
pravi sredi dvaj se te ga sto le tja, ker je posku šal reši ti pro blem poli tič ne raz cep-
ljenosti slo ven ske ga naro da. Zadeva se je kon ča la tako, da smo mi poro či lo pri-
pra vi li in ga pri šli pred sta vit v Državni zbor, potem pa so nam držav no zbor ski 
poslan ci oči ta li, da v njem ni sodb. Odgovorila sem jim, da če hoče jo sodbe, naj 
gredo na  sodišče, ker zgo do vi nar ni sod nik, on samo pri po ve du je zgod bo o pre-
te klo sti. Tudi v dru gem posku su smo bili naiv no pre pri ča ni, da bomo mogo če le 
našli trg za zgo do vi no pis je, in smo pri ja vi li, za naše pojme izre dno pomemb no 
zbir ko, ki jo imata samo še dva naro da na svetu, to so Židje in Furlani. Šlo je 
za poimen ski popis žrtev druge svetov ne vojne na Slovenskem. Našli smo dva 
sofi nan cer ja. Tretji, za kate re ga sem bila pre pri ča na, da bo naj bolj vesel tega 
pro jek ta, to je notra nje mini str stvo, s kate rim bi lahko ure di li pro blem vpi sov v 
 mrliške knji ge, o tem ni hotel niti sli ša ti in tako je pro jekt dobil le 30 odstot kov 
potreb ne ga denar ja. Zato trdim, da zgo do vi no pis je trga ne more imeti. Če drža va 
ne poskr bi za siste ma tič no, sistem sko ure je no finan ci ra nje držav nih inšti tu tov, 
tako kot je poskr be la za uni ver zo, in še zla sti, če ne poskr bi za tiste dele slo-
ven ske  znanosti, ki trga nima jo, potem se zave daj mo, da narod, ki nima svoje 
zgo do vi ne, v krat kem ni več narod. Se pravi, da Slovencev čez čas ne bo več. 
In še na nekaj bi rada opo zo ri la, to je pro blem blo kad med uni ver zo in drža vo, 
t. i. držav ni mi inšti tu ti, ko smo, zato ker ni poskrb lje no za sistem sko finan ci ra nje 
inšti tu tov, ki jih je usta no vi la drža va, v ena ko prav nem tekmo va nju z uni ver zo 
in inšti tu ti, ki trg imajo. In potem seve da pri ha ja do anta go ni zmov, spo rov, ki 
povrat no delu je jo zavi ral no na večjo uspeš nost slo ven ske  znanosti. Hvala lepa.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti dr. Pavel Fonda, ki bo pogle-
dal na ta naš pro blem z druge  strani meje, kot psi hi ater.
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Dr. Pavel Fonda: Spoštovani gos pod pred se dnik, spo što va ni ude le žen ci, dovo li-
te, da ponu dim nekaj vti sov in pogle dov od  onstran meje. Tesnost slo ven ske ga 
pro sto ra je posta la raz vi dna s poso dab lja njem pro met nih zvez. Že danes se 
Ljubljančan ne more pel ja ti z avtom v nobe no smer dalj kot eno uro, ne da bi 
se zna šel na ozem lju, kjer ne obvla da jezi ka, kjer ne more pre bi ra ti časopi sov, 
kupo va ti knjig, razu me ti tele vi zij ske ga dnev ni ka, obi sko va ti pred stav, pri re di-
tev in  srečanj, pred vsem pa izme nje va ti izku šenj s kole gi, ki tam dela jo in 
razi sku je jo, ne more zapla va ti in zadi ha ti v  kulturi sosed nje ga območ ja in se 
oko ri sti ti s kultur no pro duk ci jo, ki se tam razvi ja. Ko bodo čez nekaj let na 
raz po la go hitri vlaki, se bo ta raz da lja skr či la na dvaj set minut. Delovanje na 
sko raj vsa krš nem področ ju nujno zaje ma ozem lja, ki bodo vedno širša in bodo 
torej sega la daleč čez slo ven ske meje. V bliž nji bodoč no sti bo nujna, še bolj 
kot danes, za malo da ne ves slo ven ski narod dolo če na mera mul ti kul tur no sti. 
Še poseb no to seve da velja za akti vi ra nje vme snih kon cen trič nih kro gov, ki jih 
pred stav lja jo sosed nja območ ja Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ki so in 
bodo še bolj za Slovenija zelo važna.

Zaznavna ovira pri razvo ju  znanosti so lahko še ostan ki slo ven ske samo za gle-
da no sti, torej tež nje po nekakš ni samo za dost no sti, ki pa odra ža le pri krit strah 
pred sooča njem s tuji no. V ekstre mnih pozi ci jah  postane to tež nja po ustvar-
ja nju nekakš ne ga ide al ne ga slo ven ske ga pro sto ra, kjer naj bi sami pro izva ja li 
vse, kar potre bujemo. To bi nam nav se zad nje dovo li lo, da na magi čen način 
zani ka mo ome ji tve, ki nam jih tesna slo ven ska dvo mi li jon ska stvar nost v resni-
ci postav lja. Za neka te re je  zavest teh ome ji tev pre bo le ča, da bi nji hov  obstoj 
upošte va li in da bi se z njimi sooča li. To pa lahko vzbu ja skuš nja vo, da se v 
doma či topli gredi goji jo in ponu ja jo pro izvo di, ki se ne sooča jo s šir šim zuna-
njim oko ljem in za kate re nihče prav za prav ne ve, koli ko v resni ci velja jo.

Če pa se slo ven ske malo šte vil no sti zave da mo in o tem razmiš lja mo, nale ti mo 
na dva pro ble ma. Prvi je koli či na in kako vost tega, kar slo ven ski narod lahko 
ustvar ja. Drugi pa zade va potre bo po izmen ja vi – inte rak ci ji s šir šim območ jem, 
ki pre se ga slo ven sko ozem lje, še poseb no s sose di, kot bi tu rad pouda ril.

Poglejmo naj prej na krat ko prvi pro blem. Po vsem logič no in narav no je, da 
manj ši narod pro izva ja in ustvar ja manj kot veli ki naro di. Če se poja vi pov preč-
no en vrhun ski mate ma tik na vsa kih deset mili jo nov ljudi, jih bo v sto mi li jon-
skem naro du stal no reci mo deset, kar je dobra delov na sku pi na, med tem ko se 
bo v Sloveniji poja vil le eden vsako peto gene ra ci jo, in še ta bo izo li ran. Nekaj 
podob ne ga bi se lahko reklo za mar si ka te ro  stroko in področ je, pa  čeprav v 
raz lič nih razmer jih.
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Dvomilijonska razse žnost tudi ni zadost na, da bi se sta ti stič no  dovolj ena ko mer-
no poraz de li li talen ti in spo sob no sti. Tako se mi zdi, da so za slo ven sko ustvar jal-
nost zna čil ne zelo veli ke raz li ke v kako vo sti. Poleg odlič nih dosež kov na neka te-
rih področ jih naj de mo vča sih prav skro mne na dru gih. Nujna je torej inten ziv na 
izmen ja va in inte rak ci ja s šir šim območ jem, ki pre se ga slo ven sko ozem lje.

V  znanosti, tako kot na naj ra zlič nej ših dru gih področ jih in stro kah, potre-
bujemo stal ne in  razvejene stike s šir šim kro gom ljudi, ki se ukvar ja jo z ena-
ki mi ali podob ni mi pro ble mi. Če pomi sli mo na današ njo vse večjo razve jenost 
razi sko val nih podro čij, na nepre sta no cep lje nje posa me znih strok v sub spe ci-
ali za ci je, bomo ugo to vi li, da je ver jet no na mar si ka te rem od teh področ ji v 
Sloveniji le kak osam ljen razi sko va lec, ki mu je zdaj zmanj ka lo še  tistih nekaj 
sogo vor ni kov, ki jih je prej imel v nekda njem jugo slo van skem pro sto ru.

Če pogle dam na svojo  stroko, vidim, da se danes s psi ho ana li zo ukvar ja le nekaj 
kole gov in je zato  možnost izmen ja ve izku šenj, kro že nje mnenj o pre bra ni lite-
raturi in o raz lič nih teh nič nih pri je mih zelo  omejena. Obstaja seve da  možnost kon-
tak tov na med na ro dni ravni prek lite rature, kon gre sov in  srečanj, ki so v glav nem 
v angle šči ni, ven dar je na teh oseb ni kon takt le bežen, nima prave kon ti nu ite te 
in vse je kon cen tri ra no v nekaj dneh pre da vanj in raz prav, kjer so ude le žen ci 
veli ko krat le pasiv ni. Mednarodna raven je vse ka kor nujna in potreb na, ven dar 
pa ni zadost na. Mislim, da ni mogo če pre sko či ti vme snih kro gov med naj šir šim 
med na ro dnim in lokal nim. Ta raz ši ri tev nam reč ustvar ja humus za rast in  razvoj 
 tistih konic in špic, ki so, kot je bilo  rečeno na začet ku, tako nujno potreb ne. V 
med člo ve ških odno sih igra zelo veli ko vlogo direkt na inte rak ci ja, to se pravi komu-
ni ka ci ja, ki ni le papir na ta ali inter net ska, ampak taka, ki vklju ču je tudi  dovolj 
redne nepo sre dne medoseb ne stike. Vsi vemo, da na mar si ka te rem kon gre su člo-
vek več zani mi vih stva ri izve med odmo rom, ko se z dru gi mi ude le žen ci kon gre sa 
nefor mal no pogo var ja, kakor pa med pre da va nji, ki jih lahko bere tudi doma.

Kolegi v Italiji, Avstriji in veči ni dru gih držav imajo več možno sti, da se med 
seboj redno sre ču je jo v zadost nem šte vi lu, zato da raz prav lja jo, da naj de jo 
 dovolj zain te re si ra nih kole gov za sesta vo razi sko val nih sku pin na spe ci fič ne 
teme, da pri re ja jo  dovolj boga te prog ra me  srečanj, pre da vanj, semi nar jev in 
tako dalje. Če bi Slovenci bili mul ti kul tur ni in več je zič ni, bi pri takih dejav no-
sti s sose di lahko sode lo va li. Vse to naka zu je potre bo, da lahko svoj kultur ni 
pro stor na pri me ren način raz ši ri mo.

Pred osamosvo ji tvi jo so matič ni Slovenci v svo jem prejš njem mul ti kul tur nem 
part ner stvu s srb sko in hrva ško  kulturo imeli na raz po la go, kot širši inte rak-
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tiv ni pro stor, nekda nje jugo slo van sko ozem lje. Danes je treba pro stor morda 
 obnoviti, vse ka kor pa raz ši ri ti še na zahod in na sever, da bodo Slovenci lahko 
inte ra gi ra li s sosed nji mi kultura mi, da bodo lahko pla va li bodi si v nem ških in 
ita li jan skih ali v hrva ških in madžar skih vodah. Diverzifikacija v vse štiri smeri 
bi pome ni la še večjo obo ga ti tev in  obenem manj šo nevar nost, da bi kate ra od 
sosed njih kul tur dobi la pri nas hege mo nič no vlogo.

Da bi lahko raz ši ri li svoje inte rak tiv no kultur no območ je, je nujno, da vsak 
Slovenec zna, poleg med na ro dne angle šči ne, vsaj enega izmed sosed njih jezi-
kov. Dejansko se sko raj pri vseh manj ših evrop skih naro dih učijo v šolah večje 
šte vi lo tujih jezi kov, celo v Italiji bodo uve dli dva tuja jezi ka v osnov no šolo.

Naj kon čam s tem, da je slo ven ski narod živel celo tiso čle tje v mul ti kul tur ni 
dimen zi ji in le dva najst let je, odkar – prvič v svoji zgo do vi ni – ekspe ri men ti-
ra mono kul tur nost. Dejansko smo Slovenci sto le tja žive li v ne vedno  lahkem 
soži tju z nem ško  kulturo in sedem de set let s srb sko hr va ško. Z osamosvo ji tvi jo 
so se tudi te vezi pre tr ga le. V zad njem deset le tju je tako v ospred ju neznan ka 
mono kul tur no sti, na kate ro Slovenci  doslej nismo bili  vajeni. Na pragu pa so 
že odno si v okvi ru zdru že ne Evrope, kjer se nujno spet sre čujemo z mul ti-
kul tur nos tjo. Nadvse aktu al no je torej, da razmiš lja mo o potre bi po tesnej šem 
sode lo va nju s sose di. Hvala.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa, dr. Fonda, za vaše misli, ki jih  globoko v srcu 
vsi čuti mo, samo nihče se jih ne upa tako  izraziti. Upam, da bo vaš pri spe vek 
objav ljen na inter ne tu in ga bomo lahko  počasi pre bra li. Naslednji je dr. Marko 
Jaklič, Ekonomska fakul te ta.

Dr. Marko Jaklič: Dovolite, da, podob no kot veči na, zač nem s šte vil ka mi,  čeprav 
bom sku šal doka za ti, da te niti niso tako pomemb ne. Pri šte vil kah se skli cujemo 
na evrop sko raven, hkra ti pa seve da tudi že govo ri mo, da ne bo doseg lji vo, da 
bi do leta 2010 pove ča li vre dnost sred stev za razi ska ve in  razvoj na 3 odstot-
ke BDP, pri čemer naj bi drža va pri spe va la en odsto tek, gospo dar stvo pa dva. 
Sprašujem se o real no sti takih  ciljev. Gospodje in gospa mini stri ca iz vlade so 
na neki način že, in to zelo cenim, nakazova li željo po veča nju tega dele ža, 
toda nihče seve da ne more z gotovos tjo  trditi, da bomo do leta 2010 ta en odsto-
tek dose gli, kot ga tudi nismo v pre te klo sti. Mislim, da smo se, ozi ro ma ste se, 
že naj manj šti ri krat ali pet krat ugri zni li v jezik, pa tega niko li dose gli, in tisti, ki 
se ukvar ja mo s stra te gi ja mi, vemo, da seve da inte gri te ta dolo če nih meha ni zmov 
ali pa mode lov pada ravno na tem, da se mogo če v nekem okvi ru celo drža va 
ne drži tis te ga, kar obljub lja. Drugi vidik so seve da pod je tja. Mislim, da ga ni 
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juna ka, ki bi si zdaj le upal napo ve da ti, to mi potr ju je jo tudi kole gi in kole gi ce 
iz gospo dar stva, ki so danes pri sot ni, da bodo ravno leta 2010 spo sob ni dose ga-
ti tri odstot ke ozi ro ma dva, koli kor se zanje pred vi de va. Kaj sku šam pove da ti? 
To, da po drugi  strani tudi ne pri sta jam na defe ti stič no tezo, da ta šte vil ka ni 
real na, ker če ni real na, potem je naše  stanje res ubogo, še pose bej glede na 
tiste, s kate ri mi se želi mo pri mer ja ti in ki se hitro razvi ja jo. Torej, nekaj je treba 
 narediti v sta nju, v kakrš nem smo: z omejeni mi finanč ni mi viri in omejeni mi 
kadrov ski mi viri. Žal mi je, da mi ne kraj ne čas ne dopu šča ta, da bi nave del 
nekaj pri me rov, kjer so to uspeš no uspe li  narediti.

Sedaj pa mi dovo li te zelo na krat ko opi sa ti, na kak šen način se k takim zade-
vam pri sto pa. Tisti, ki se bolj ukvar ja mo z dru žbo slov jem ali pa zno traj njega s 
poslov ni mi veda mi, to področ je pozna mo; na neki način je področ je empi rič no 
 dokazano, manj krat pa seve da na pra vih  mestih upo rab lje no. Predstavil bi štiri 
kora ke, ki na neki način sle di jo tejle logi ki: naj prej psi ho lo gi ja, potem fizi olo gi-
ja in nato ana to mi ja, če si smem, in to dru žbo slov ci pogo sto dela mo, spo so di ti 
pri nara vo slov nih vedah.

Torej psi ho lo gi ja. Najprej se je treba pre pri ča ti, potem vzpo sta vi ti neka razmer ja, 
odno se, krvo tok, če hoče te, šele potem je mogo če vzpo sta vi ti neko novo struk-
tu ro, ki pa jo je treba seve da sprem lja ti tudi v dina mič nem smi slu. Pri prvem 
kora ku je po mojem mne nju izje mno pomemb no, da opre de li mo nov model, 
 drznim si  trditi, komer ci al ne ga, naci onal ne ga, ino va cij ske ga siste ma. Načela, 
po kate rih naj bi spre mem be pote ka le, mora jo biti krat ka, vsem razum lji va in 
sestav lje na iz kon kret nih spe ci fič nih, mer lji vih majh nih kora kov s kon kret ni mi 
nosil ci in odgo vor nost mi. Če na pri mer zapi še mo, da bomo zapo slo va li tudi 
tuje znan stve ni ke, in  mislim, da o tem ne bi smelo biti dvoma, mora drža va v 
dogo vor je nem času vzpo sta vi ti  sistem, ki bo omo go čal, da lahko tuje ga znan stve-
ni ka zapo sli mo, reci mo, v roku enega mese ca, ne pa tako, kot je danes, ko je 
to sko raj znan stve na fan ta sti ka. Zagotoviti je torej treba inte gri te to, moral no in 
pro fe si onal no, ter uskla jenost prog ra ma in efek tiv no sti. Na neki način sem pre-
pri čan, da tudi ta današ nji zbor delu je v tej smeri, in menim tudi, da je, sodeč 
po prvem sestan ku komi si je za pri pra vo nove ga naci onal ne ga razi sko val ne ga 
prog ra ma, ki jo vodi gos pod Žekš, mogo če ute me lje no upati, da bomo pri šli do 
krat ke ga, na nekaj stra neh ute me lje ne ga akcij ske ga prog ra ma na tem področ-
ju, ki bo na neki način ute me lje val usmer ja nje. Kot majh na drža va, abso lut na 
šte vil ka je tudi tu pomemb na, namen ja mo za razi ska ve le nekaj sto mili jo nov 
evrov, in še te raz pr ši mo. Na tem področ ju smo med naj bolj raz pr še ni mi ozi ro-
ma naj bolj neusmer je ni mi. Seveda usmer jenost ne more pote ka ti tako, da neki 
držav ni urad nik  določi, kaj naj dela mo, ampak je posle di ca, kot je pove dal gos-
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pod pred se dnik drža ve, infor ma cij sko-komu ni ka cij ske ga toka. Ta je pri nas žal 
pre ma lo izpo stav ljen. Če smem, bi vam dal samo en pla sti čen pri mer,  mislim, 
da vam bo drag, ker bom pome tal pred last nim pra gom. Pred dvema leto ma 
smo se na Ekonomski fakul te ti zelo inten ziv no  zavezali k med na ro dni odlič no-
sti. Del te akre di ta ci je je tudi, da zapo sli mo tujce. Naloge smo se loti li na tale 
način: zapo sli mo dva tujca, kogar koli že, samo da bosta malo bolj ša, kot smo 
mi,  čeprav tudi mi nismo tako zelo slabi, lahko sta s kate re ga koli področ ja, 
samo da sta pri prav lje na spre je ti naše pogo je dela, našo plačo itn. Finci, ki so 
bili danes že več krat ome nje ni, so se pred sed mi mi osmi mi leti tega loti li popol-
no ma dru ga če. V part ner stvu drža ve, Nokie in dru gih pod je tij ter seve da tudi 
uni ver ze so raz pisali dve mesti, za menedž ment in  znanost. Pridobili so dve 
svetov ni avto ri te ti ozi ro ma naj bolj ša člo ve ka na tem področ ju, kar seve da kaže 
na to, kako se lahko stva ri loti mo, če smo bolj na neki način  povezani.

Naj zdaj na krat ko pred sta vim drugi korak, tj. moti vi ra nje, ali kot jaz temu 
rečem, “iti na teren”. Vprašajmo se, koli ko urad ni kov na raz lič nih področ jih v 
razi sko val nih in podob nih sfe rah dejan sko sode lu je z upo rab ni ki. Mislim, da je 
to razmer je treba spre meniti. Raziskovalne insti tu ci je naj bi seve da same poiska-
le raz log za svoj  obstoj, ne pa da ga išče jo v usta no vi te lju ozi ro ma v drža vi.

Tretji korak, danes je bil že izpo stav ljen, je osre do to ča nje na kon kret ne pro jek-
te, ki so že  dokazali ali kaže jo svoj komer ci al ni poten ci al. Izpostavljen je bil 
Unitech ozi ro ma področ je Litostroja, ker so bila pač izpo stav lje na teh no lo ška 
področ ja. Moram reči, da Unitech zelo kon kret no sode lu je z mojo fakul te to, 
tudi z mano oseb no, a to se seve da po nava di ne izpo stav lja, ker smo dru go ra-
zre dni. Skušam pa doka za ti, da nismo, ker znamo orga ni zi ra ti zna nje. Imamo 
tudi nekaj raz voj nih insti tu cij, kot je na pri mer CEM, ki ga pred stav lja dr. 
Emri. Ta cen ter je mogo če malo pre več pro ak ti ven v smi slu  potreb ozi ro ma 
kom pe tenc pod je tij in morda potre bu je to, o čemer je govo ril dr. Emri, nam reč 
 možnost usta nav lja nja pod je tij, viso ko teh no lo ških pod je tij.

In še  četrti korak: potreb no je čim hitrej še izlo ča nje orga ni za cij in posa me-
zni kov, jaz bi temu rekel gni lih  jabolk, ki se ne bodo mogli pri la go di ti novim 
raz me ram. Če bomo to uspe li  narediti in bomo uspeš no uva ja li spre mem be in 
potem nov naci onal ni ino va cij ski  sistem, čez deset let ali pa čez sedem let ne 
bomo dose gli samo 3 odstot ke BDP. Pustimo se pre se ne ti ti.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti prof. dr. Anton Jurgetz, član 
upra ve BMW, eden od Slovencev, ki so uspe li v tuji ni in ki jih mi tukaj zara di 
tega ne mara mo pre več.
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Dr. Anton Jurgetz: Gospod pred se dnik, spo što va ne gospe in gospod je. Najprej 
moram reči, da me zelo vese li, da lahko sode lu jem v tako pomemb nem stro-
kovnem krogu. Oprostite, pro sim, če bom nare dil kakš no jezi kov no napa ko, že 
38 let nam reč govo rim v tujem jezi ku. Referata nisem pri pra vil pisme no, sem 
pa zelo pozor no poslu šal dose da njo raz pra vo in  opazil nekaj stva ri, za kate re 
lahko rečem, da niso dosti dru gač ne kot v tuji ni, na pri mer v Nemčiji, Angliji 
ali celo v Ameriki. Problemi so pov sod bolj ali manj enaki, le vzro ki zanje in 
 metode ozi ro ma pro ce si reše va nja so mogo če dru gač ni. V današ nji raz pra vi je 
bilo dosti krat  rečeno, kako naj se razvi ja jo  znanost, gospo dar stvo itn. Od zunaj 
zelo inten ziv no sprem ljam  razvoj svoje rojst ne domo vi ne – to je razum lji vo 
– in se o tem, kakš no pot je izbra la, pogo var jam tudi s kole gi v mojem oko lju. 
Menim, in moji kole gi so ena ke ga mne nja, da je Slovenija zelo napre do va la, 
kar se tiče spre mem be siste ma. “Novi  sistem” je uve dla pred dese ti mi leti z 
osamosvo ji tvi jo in se v tem času zelo uspeš no pri pra vi la za vstop v Evropsko 
unijo, toda na podla gi izku šenj, ki sem jih dobil, ko sem v domo vi ni sode lo val 
pri neka te rih pro jek tih, lahko rečem, da je še dosti odpr tih vpra šanj in nalog, 
ki jih je potreb no reši ti skla dno z zako no da jo Evropske unije.

Prvič,  mislim, da se mora zelo pove ča ti odgo vor nost ljudi v poli tič nem in gos po -
dar skem razvo ju. To velja tudi za  razvoj ozi ro ma obno vo pro gra mov v šol stvu. 
Motiviran člo vek bo uspeš nej ši v dose ga nju  ciljev. Sam sem imel  možnost zelo 
veli ko dose či v svo jem poklic nem razvo ju v tuji ni. Zakaj? Ker sem imel  mož-
nost razvi ja ti se tako, kot sem sam  mislil, da je prav in tudi sam odgo var jal z 
vsemi kon se kven ca mi. Seveda je ta pro ces tudi regu li ran z zako no da jo in tudi 
dru gih ome ji tvah.

Drugič: sode lo va nje viso ke ga šol stva z indu stri jo. Razviti je treba tako ime no-
va no  network orga ni za ci jo, ki  znanost pove zu je z indu stri jo. Znanstvene rezul-
ta te je treba pri pel ja ti na trži šče. Tudi na tem področ ju je potreb no še veli ko 
izbolj ša nje, če je potreb no tudi z izkuš nja mi iz tuji ne. Seveda lahko naj več 
pri me rov nave dem z nem ške ga območ ja, ker tam pač naj več živim. Nemške 
uni ver ze sode lu je jo z indu stri jo, sicer ne vse, ampak tiste, ki sode lu je jo, so 
zelo uspeš ne. Znanstvenike na uni ver zah in inšti tu tih pod pi ra indu stri ja, kar v 
sode lo va nju s stro kov nja ki iz indu stri je pre vza me jo dolo če ne raz voj ne nalo ge. 
Tudi sam sem imel pri lo žnost sode lo va ti z dvema tam kajš nji ma uni ver za ma, in 
to brez restrik cij iz zako no da je šol stva ali iz indu stri je pri sku pnih pro jek tih, 
diplom skih ali pro mo cij skih nalo gah. Potem je pomem ben tudi vpliv, kolikš na 
naj bo naj manj ša, jaz bi rekel tudi naj več ja pod po ra poli ti ke ozi ro ma zako no-
da je, držav nih usta nov za ta zelo pomem ben  razvoj sode lo va nja med znanos tjo 
in gospo dar stvom. Kot sode la vec v nad zor nem svetu uspeš ne ga pod je tja v moji 
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“stari” domo vi ni se seve da vpra šam tudi, kolik šen ozi ro ma kak šen sme biti 
vpliv “para dr žav nih insti tu cij”? In vpra šam se tudi, kakš na je odgo vor nost in 
stra te gi ja teh usta nov glede razvo ja slo ven ske ga gospo dar stva (in pri pra ve na 
vstop na glo bal no trži šče).

Želel sem pri spe va ti v to disku si jo z nekaj vpra ša nji ozi ro ma rezul ta ti. Na koncu 
želim reči, da bi bila veli ka napa ka inve sti ra ti čas samo v raz pra ve pro ble-
mov ali disku si je, ne pa v aktiv no sode lo va nje pri reše va nju odpr tih vpra šanj. 
Alternativ in pozi tiv nih ali uspeš nej ših rezul ta tov je  dovolj, potreb no je le, da se 
odgo vor ni tega zave da jo. Hvala za pozor nost.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti dr. Edvard Kobal, direk tor 
Slovenske znan stve ne fun da ci je.

Dr. Edvard Kobal: Z vesel jem sem se  odzval vabi lu na pogo vo re o teh pro ble-
mih. Gre za pomemb ne stva ri, in  mislim, da mora mo to upošte va ti, da bi bila 
raz pra va lahko uspeš na. V ospred ju pri za de vanj posa me zni kov in orga ni za cij 
ne bo odkri va nje člo ve ških virov, kar je bilo že poudar je no. Mislim, da imamo 
o tem naci onal ni kon senz naših voliv cev, star šev voliv cev itd. Najobetavnejše 
izmed njih bi bilo zelo smi sel no usme ri ti prav v  razvoj, ust va ri ti novo gene ra-
ci jo razi sko val cev, sle deč geslu, da želi mo uvel ja vi ti izo bra že va nje. To se pravi, 
dose či je treba čim bolj šo struk tu ro izo bra ženosti slo ven ske ga naro da, slo ven-
ske dru žbe. Zelo paz lji vi mora mo biti, tudi danes v tem omi zju, glede šol ni ne, 
ki jo želi mo vpel ja ti. Mislim, da je šol ni na do neke meri potreb na, ven dar kot 
kazen, ne kot nega tiv na nagra da, da nekdo lahko študi ra. Prizadevati si mora-
mo, da bomo imeli čim bolj izo bra že ne držav lja ne. Zelo pogre šam člo ve ka z 
vizi jo. Takega člo ve ka  nikjer ne pro mo vi ra mo ozi ro ma ga še nismo v dva naj-
stih letih. Nismo kadrov sko iska li takih držav lja nov, da bi jim nudi li delov na 
mesta, nadalj nje izo bra že va nje, uspo sab lja nje, izpo pol nje va nje. Predpogoj pri 
kan di daturi za poslan ca,  ministra, pred se dni ka itd. bi mora lo biti osnov no 
vede nje o raz voj ni vlogi  znanosti. Mislim, da so to zelo pomemb ne stva ri in da 
se noben posla nec Državnega zbora ne bi smel izogni ti raz prav lja nju z držav-
lja ni o viso kem šol stvu, ter ci ar nem izo bra že va nju ali  znanosti. Raziskovanje bi 
 morali omo go či ti samo naj bolj šim. Odličnost mora biti cilj, h  kateremu mora-
mo stre me ti tudi v pri ho dno sti. Mnogo več razi sko val cev bi se tudi mora lo pri-
bli ža ti pra ksi. Tega danes ni. Na tem področ ju mora priti do spre memb, imeti 
mora mo več razi sko val cev, ki bodo združ lji vi z gospo dar stvom in nje go vi mi 
potre ba mi. Sicer bo med ljud mi pre vla da lo mne nje, da je namen ja nje sred stev 
iz pro ra ču na za  znanost pred vsem stro šek, ne pa nalo žba v pri ho dnost. Ukiniti 
je treba prev la du jo čo enosmer nost finanč nih tokov za razvoj no ra zi sko val no 
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dejav nost, tako jav nih, tj. pro ra čun skih denar nih sred stev kakor sred stev gospo-
dar skih družb. Nakazati je treba več novih možno sti. Strinjam se z mne njem 
dr. Emrija o teh no lo ških pre bo jih. Našim razi sko val cem, ne samo prof. Juvanu, 
mora mo zaupa ti in jim omo go či ti teh no lo ške pre bo je. Če prof. Emri za svoje 
razi ska ve potre bu je 100.000 evrov, mu jih Slovenija mora dati. V nasprot nem 
pri me ru bo prof. Emir, ki je uspe šen, teh 100.000 evrov ali še več pri do bil 
iz tuje ga vira in tako se bo zna nje pre li lo iz Slovenije. Naložba v  znanost je 
nalo žba v pri ho dnost. Prizadevati si je tudi treba, da slo ven ski razi sko va lec 
 postane evrop ski razi sko va lec. Sodelovati mora ne samo v  šestem okvir nem 
pro gra mu, kjer smo neka ko uspeš ni in smo zara di začet ne trme ozi ro ma boja-
zni pri šli  naprej, tem več tudi pri temelj nih razi ska vah v Evropi, v evrop ski 
znan stve ni fun da ci ji. Gospoda pred se dni ka drža ve  pozivam, naj ven dar le v 
Sloveniji dose že mo, da bi se temelj ne razi ska ve v okvi ru evrop ske znan stve ne 
fun da ci je finan ci ra le iz držav ne ga pro ra ču na ozi ro ma da bi se držav na sred-
stva doda la k sred stvom, ki jih slo ven ska znan stve na fun da ci ja že osem let 
pri do bi va iz slo ven ske indu stri je. To je seve da spod bu dno, ven dar ne rešu je 
pro ble ma finan ci ra nja sode lo va nja pri temelj nih razi ska vah v vse ev rop skem 
pro sto ru. Raziskovalci vseh delu jo čih gene ra cij mora jo posta ti opa znej ši in 
gla snej ši, tudi v medi jih. Preseči je treba pasiv nost, neak tiv nost, neza ni mivost. 
Naj še  enkrat povem, gos pod pred se dnik drža ve,  mislim, da današ nja raz pra va 
izje mno pomemb na. Hvala.

Dr. Ivan Rozman: Hvala. Naslednja je na vrsti dr. Andreja Kocijančič.

Dr. Andreja Kocijančič: Hvala lepa, gos pod rek tor. Nekaj besed bi rada pove-
da la o temi, ki je prav za prav vaša, in če se bo kaj zata kni lo, vas bom pro si la 
za pomoč. Govoriti nam reč želim o meha ni zmih nad zo ra in zago tav lja nja kako-
vo sti viso ko šol ske ga štu di ja v Sloveniji.

Ti dve  besedi sta pogo sto  izrečeni. Zagotavljanje kako vo sti viso ko šol skih insti-
tu cij smo  zapisali tudi v naci onal ni prog ram in v druge stra te ške doku men te. 
Vendar če pogle da mo resni ci v oči, Slovenija v tem tre nut ku nima siste ma 
zago tav lja nja kako vo sti, kaj šele siste ma, ki bi bil pri mer ljiv z dru gi mi drža-
va mi v Evropi. Druge evrop ske drža ve te siste me imajo, pa ne bom rekla, da 
smo edini, ki jih nima mo. Taka je še Malta. Se pravi, Malta in Slovenija sta 
se dejan sko izogni li evrop skim pri po ro či lom za vzpo stav lja nje siste ma nad zo ra 
nad kako vos tjo in siste ma zago tav lja nja kako vo sti viso ko šol ske ga štu di ja. Več 
kot jasno je, da bi bilo v Sloveniji treba obli ko va ti  sistem zago tav lja nja kako-
vo sti, in to seve da v skla du s pri po ro či li vseh doku men tov Evrope, pred vsem 
zad nje ga doku men ta o ure sni če va nju evrop ske ga viso ko šol ske ga pro sto ra, ki je 
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bil letos jese ni spre jet v Berlinu na kon fe ren ci mini strov, pri stoj nih za viso ko 
šol stvo. Če bi sle di li temu pri po ro či lu, bi  morali usta noviti agen ci jo ali neko 
podob no nev tral no, neodvi sno telo za nad zor in zago tav lja nje kako vo sti viso ko-
šol ske ga štu di ja v Sloveniji. Naloga agen ci je naj bi bila uskla je va nje raz lič nih 
inte re sov pred stav ni kov vlade in viso ko šol skih insti tu cij. Njena avto no mi ja naj 
bi se nana ša la pred vsem na neodvi snost glede eval va cij ske  metode in rezul ta-
tov eval va ci je. Če bi sle di li navo di lom s kon fe ren ce v Berlinu, bi si  morali pri-
za de va ti za vzpo sta vi tev siste ma samo eval va ci je. Nekaj tega imamo, ven dar ne 
v dokonč ni in taki obli ki, kot bi si jo žele li in bi jo  morali imeti. Evalvacijska 
poro či la bi mora la biti javna in pri njih bi  morali sode lo va ti tudi štu den tje, kot 
aktiv ni sode lav ci pri pisa nju poro čil samo eval va ci je.

Zunanja eval va ci ja je tista, ki si jo želi mo in je nima mo. V Sloveniji bo ta 
eval va ci ja ver jet no nekoli ko bolj  zapletena prav zara di majh no sti slo ven ske ga 
viso ko šol ske ga pro sto ra. V komi si je bo zato ver jet no treba vklju če va ti izve den-
ce iz tuji ne, kar bo morda celo naša pre dnost. V zuna njih eval va ci jah mora jo 
sode lo va ti tudi štu den tje. Zadnje pri po ro či lo ber lin ske kon fe ren ce glede vzpo-
sta vi tve siste ma nad zo ra nad kako vos tjo pa je vklju če va nje v med na ro dni 
pro stor. Ko bo agen ci ja usta nov lje na, se mora vklju či ti v evrop sko mrežo za 
nad zor nad kako vos tjo viso ko šol ske ga štu di ja. Zakaj? To ni zgolj for mal nost. 
Bojim se, da smo jo dolgo  jemali kot neke vrste for mal nost, ne glede na to, da 
je naša naci onal na komi si ja za nad zor nad kako vos tjo dela v viso kem šol stvu 
na to opo zar ja la. Gre za to, da šele po usta no vi tvi agen ci je in njeni vklju či tvi v 
med na ro dno mrežo lahko pote ka izmen ja va izku šenj, sode lo va nje s podob ni mi 
insti tu ci ja mi v tuji ni. Več ko je tujih izve den cev vklju če nih v zuna nje komi si je, 
več je možno sti za uva ja nje novih in sku pnih pro jek tov. Glavno pa  mislim, da 
je to, da se evrop ska dimen zi ja zago tav lja nja kako vo sti razvi ja v smeri med se-
boj ne ga pri zna va nja agen cij za zago tav lja nje kako vo sti v viso kem šol stvu in 
med se boj ne ga pri zna va nja akre di ta cij štu dij skih pro gra mov, insti tu cij in s tem 
tudi  diplom. In če kaj lahko nare di mo za naše diplo man te, je to, da jim ob 
sami akre di ta ci ji in kasnej ši eval va ci ji viso ko šol skih insti tu cij ozi ro ma viso ko-
šol skih pro gra mov omo go či mo med na ro dno pri zna nje  diplom. Z med na ro dno 
akre di ta ci jo bo to ver jet no hit re je in učin ko vi te je kakor z vsemi doda tki k diplo-
mi, napi sa ni mi v tujih jezi kih. Hvala lepa.

Dr. Jana Kolar: Spoštovani pred se dnik, spo što va ne ude le žen ke in ude le žen ci. 
Moji kole gi so  povedali danes že veči no stva ri in strin jam se z njimi. V nasled-
njih treh do petih  minutah, koli kor mi je namenje nih, bi se zato posku ša la osre-
do to či ti na izre dno ozek  segment,  čeprav prav tako pomem ben. Stiki z jav nos tjo 
slo ven skih znan stve nih usta nov so izje mno slabi, razen red kih izjem, kot je na 
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pri mer SAZU, ki nam je lahko vsem za zgled. Znanost je dejan sko na obrob ju 
slo ven ske dru žbe in zaide v medi je le ob škan da lih ali pa na pri mer ob kon tro-
ver znih razi sko val nih temah, kot je reci mo gen ski inže niring. Razveseljivo je, da 
se je v zad njem letu pred vsem Slovenska znan stve na fun da ci ja z dr. Kobalom 
na čelu loti la pro mo ci je  znanosti, tako da izo bra žu je razi sko val ce, da bi bili 
bolj spo sob ni komu ni ci ra ti z jav nos tjo. Za to nam reč nismo  šolani in jav nost 
dejan sko govo ri jezik, ki se ga mora mo mi šele nauči ti. Pomembna so tudi pri za-
de va nja okoli slo ven ske ga festi va la  znanosti, prav tako v orga ni za ci ji Slovenska 
znan stve ne fun da ci je. Oboje je pod pr lo Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport, 
ki nam je torej naklonje no in se zave da pome na  podajanja razi sko val nih vse-
bin na jav no sti razum ljiv način. Rada pa bi pouda ri la, da pro mo ci ja  znanosti 
ne more leža ti samo na  ramenih razi sko val cev. Ministrstvo vsako leto raz de li 
velik del pro ra ču na za razi ska ve in  mislim, da bi nekaj svo jih dejav no sti  morali 
 nameniti tudi obve šča nju jav no sti o rezul ta tih teh pro jek tov. Navsezadnje smo 
dav ko pla če val cem dol žni razlo ži ti, kako smo sred stva pora bi li. Smiselno bi bilo 
orga ni zi ra ti slu žbo, ki bi medi jem posre do va la infor ma ci je, ne samo v obli ki 
splet ne ga por ta la, kjer bi bili polju dno pred stav lje ni dosež ki, ampak tudi z aktiv-
nim obve ščanjem novi nar jev o zgod bah o uspe hu, ki jih v slo ven ski razi sko val-
ni sferi ne manj ka. Le tako bomo lahko dejan sko zgra di li na zna nju teme lje čo 
dru žbo, kar pa je prav za prav tema današ nje ga pogo vo ra. Hvala.

Dr. Ana Kranjc: Hvala lepa za  besedo. Hvala gos po du pred se dni ku za pova-
bi lo, da lahko sode lu jem v tej raz pra vi, se iz nje učim in jo poslu šam. Moj 
pri spe vek in neka ko druga plat meda lje, moje razi sko val no zaled je, mi dovo-
ljuje ta, da razmiš ljam o zaled ju, ki ga ima zna nje, o pre no su zna nja in o tem, 
kakš na naj bi bila vide ti goba, ki naj bi vsr ka la ust var je no zna nje, pro izvod njo 
naše znan stve ne elite. V pri spev ku, ki sem ga posre do va la elek tron sko, sem se 
ome ji la na nave de no temo. To je tre tje živ ljenj sko obdob je. Govoriti mora mo 
nam reč tudi o tej sku pi ni pre bi val cev Slovenije, ki so v  bistvu soci al no mrtvi, 
to je o pol mili jo na pre bi val cev upo ko jen cev. Njihova  starost se gib lje od 43 
do nekaj čez 90 let, torej gre za ljudi, ki živi jo v pol sto le tja sta rost ne ga raz po-
na. Socialna smrt seve da pome ni po zna nem Frommovem pra vi lu, da posta neš 
destruk ti ven, če v svo jem soci al nem oko lju ne moreš biti kon struk ti ven. Če 
čustve ne ener gi je ne moreš  porabiti, zapa deš v destruk ci jo. Ker imamo upo ko-
jen ce lepo »kon zer vi ra ne« po sta no va njih, je naj več ja  možnost avto de struk ci ja: 
pove ča no šte vi lo depre sij, samo mo rov, zla sti pa pove ča ni raču ni za zdrav s tvo 
in pove ča ni stro ški za zdra vi la.

To bi pusti la ob  strani, nave dla bom samo dro ben pri mer, ker bi rada opo zo-
ri la še na neka te re druge teme o dosto pno sti zna nja v naši dru žbi, ki se mi 
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zdi pre cej skrb vzbu ja jo ča. Na pri mer, koli ko je dosto pno raču nal ni ško zna nje. 
Raziskava na področ ju raču nal niš tva iz lan ske ga leta kaže na elit ne pri vi le gi-
ra ne sku pi ne. Če ste zapo sle ni, sred njih let in imate vsaj sred njo izo bra zbo, 
spa da te k 48 odstot kom  tistih, ki zelo dobro obvla da jo inter net in raču nal ni-
ke. V sta rost ni sku pi ni nad 60 let sta taka samo 2 odstot ka. Družba ni več 
odvi sna od elite. Tu bi opo zo ri la na para di gma tič ni pre mik od indu strij ske 
dru žbe k infor ma cij ski, učeči se dru žbi. Prej smo izha ja li iz elite, reše va la 
nas je elita, menedž ment, inte lek tu al ci, znan stve ni ki. Tudi  znanost in znan-
stve ni ki ne spa da jo več v vrh pira mi de, ampak so del kvar tar ne ga sek to rja, 
ki naj bi v infor ma cij ski dru žbi  pokril četr ti no aktiv ne ga pre bi val stva. Sedaj 
lahko oce njujemo; sami podrob no pozna te poda tke, s kakš nim poten ci alom 
raz po la ga mo, kolik šen del te četr ti ne aktiv ne ga pre bi val stva je znan stve ni kov, 
ino va tor jev itd. in kolik šen del ne ter kje so ovire. Ko zavr ne mo pred sta vo o 
pira mi dal no, elit no  grajeni dru žbi ozi ro ma ko ta zble di, pa se mora mo vpra-
ša ti, kakš na je ta dru žba. Današnja infor ma cij ska, učeča se dru žba je vrti nec, 
ki delu je cen tri pe tal no in cen tri fu gal no, vleče nav zno ter vsa ko gar in ga tudi 
nepre sta no  poriva nav zven. Zato ta dru žba z  učenjem, s tem diha njem v zna-
nju in  znanosti, ki ga omo go ča  vsakemu držav lja nu, temu daje pri lo žnost, da 
se pomi ka nav zno ter ali pa nav zven, na rob dru žbe. Seveda so upo ko jen ci po 
60. letu, le z 2 odstot ko ma takih z  znanjem o raču nal ni kih in raču nal niš tvu, 
na robu dru žbe, so zunaj, na robu tega vrtin ca, ki nepre sta no srka in izlo ča. 
Sami doživ lja mo, kako je ta dru žba dina mič na. Kot vsaka sodob na dru žba je 
po svoje napor na, po drugi  strani pa nam omo go ča nove kako vo sti živ lje nja. 
Še ena pri pom ba glede raču nal niš tva in zna nja raču nal niš tva: Ministrstvo za 
infor ma cij sko dru žbo je omo go či lo orga ni za ci jo mreže e-šol po Sloveniji. Z 
uni ver zo za tre tje živ ljenj sko obdob je smo se dogo vo ri li, da je dosto pna tudi 
upo ko jen cem. Naval je neob v lad ljiv! Vsega je pre ma lo, ljud je imajo inte res, 
hoče jo se nauči ti tega, hoče jo imeti obču tek ena ko vre dno sti. In če kdo, potem 
ima upo ko je nec  možnost ogro mno ustvar ja ti prek digi tal nih siste mov, nove 
teh no lo gi je ter s tem tudi vpli va ti na sred njo gene ra ci jo in jo v mar si čem raz-
bre me ni ti, pa tudi na mlaj šo gene ra ci jo.

Moj čas je pote kel, pred la ga la bi samo še nekaj reši tev. Ena od para di gem je, 
da sodob na dru žba skuša zaje ti vse pre bi val stvo v izo bra že va nje in uče nje, 
srka ga k sebi. Pri nas pa v izo bra že va nju še vedno  delujemo na selek cij ski 
način, to pome ni, vse, ki nima jo  dovolj točk, odri va mo, češ vi niste za nas … 
Zelo here tič na je misel, ki sem jo nekoč izre kla in potr di la tudi z ekspe ri men-
tom na eni od novih gimna zij. Predlagala sem, naj ven dar vpi še jo naj slab še 
učen ce iz osnov ne šole, zadost ne, dobre, ki so bili namenje ni v poklic ne šole. 
Vpisali so jih in zdaj so v četr tem let ni ku, brez poprav ne ga izpi ta so pri šli do 
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četr te ga let ni ka gimna zi je. Kar jim ni dal dom, so jim dale jav nost, drža va, 
šola. Se pravi, sla bim dija kom, ki so pod rav ni jo pov preč ne ga razvo ja, je treba 
dati čim slab še šole?

Funkcionalna nepi smenost v Sloveniji, ki je 70-odstot na, se lahko reši na mno-
ži čen način, in sicer s pod po ro lokal ne  kulture, z decen tra li za ci jo v finan ci ra-
nju na obči ne in tudi s pro sto volj nim delom vseh segmen tov pre bi val stva, kjer 
nasta ja večja dina mič nost. Hvala lepa.

Dr. Ivan Rozman: Hvala lepa, dr. Kranjčeva. Seveda je pro blem t. i. raču nal ni-
ška  pismenost, ki z leti goto vo upada, a če  hočemo revi ta li zi ra ti ta del pre bi val-
stva, mora mo seve da imeti dolo če ne siste me, tudi siste me izo bra že va nja.
Naslednji pa je res prof. dr. Alojz Kralj, redni član SAZU.

Dr. Alojz Kralj: Hvala lepa, gos pod pred se dnik, spo što va ni pri sot ni. Glede 
na mno ži co idej, pri pomb in suge stij sem izlo čil samo tri področ ja, za kate ra 
 mislim, da bi  morali v Sloveniji dose či neke sistem ske spre mem be ozi ro ma 
korek ti ve, ki bi zago tav lja li, da bi se zače le stva ri izbolj še va ti tudi na dru gih 
področ jih. Začel bom s pri pom bo. Vprašal bi, koli ko je tu pri sot nih pred stav ni-
kov majh nih in sred nje veli kih pod je tij? Niti enega! Kaj to pome ni? Znanost ni 
namenje na veli kim pod je tjem, ki že imajo svoje razi ska ve in svoj  razvoj ali pa 
te lahko kjer koli kupi jo, v Rusiji, na Poljskem, v Nemčiji pa tudi v Ameriki. 
Gazele bodo nasta le iz sred njih in majh nih pod je tij. Zato mora mo te vpra ša ti, 
kaj misli jo o  znanosti, ne pa se pogo var ja ti med sabo in reči, mi smo dobri. 
Drugi mora jo priti in reči, vi ste dobri!

Nadaljeval bi tam, kjer je zače la in tudi zak lju či la prof. dr. Kocijančičeva – pri 
nad zor nih siste mih. Ti pri nas ne delu je jo, ne na področ ju viso ke ga šol stva ne 
na področ ju  znanosti. Za to je vrsta doka zov. Nadzorni siste mi ne zago tav lja jo 
samo kako vo sti in eval va ci je kako vo sti, ampak pred vsem tudi učin ko vitost, raci-
onal nost pora be sred stev, dose že no kako vost tudi v  znanosti in izpol nje va nje 
poslan stev  tistih insti tu cij, ki jih pla čujemo z dav ko pla če val skim denar jem. Naj 
povem pri mer: če pri nas štu dent študi ra osem ali devet let in po osmih ali 
deve tih letih dose že diplo mo samo 50 odstot kov gene ra ci je, to pome ni, da je 
vsak štu dent pora bil denar in čas za dva. To je sko raj zlo čin!

Kaj si pred stav ljam kot učin ko vitost? Poročilo UMAR se na  strani 55, ko bi 
mora lo zače ti raz prav lja ti o učin ko vitosti, konča, kar je zelo veli ka pomanjk-
ljivost. Morali bi uve sti oce nje va nje učin ko vitost naših insti tu cij. Ocenjevati bi 
jih  morali med seboj in v med na ro dnem meri lu. Koliko je pri nas denar, ki ga 
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dav ko pla če val ci dajo za  razvoj  znanosti, učin ko vi to upo rab ljen. Če lahko dobi-
mo za isti denar dva krat več razi skav v kraj šem času, bomo razi ska ve naro či li 
tam, kjer to lahko dobi mo. Za dav ko pla če val ca ni pomemb no, kdo razi sku je, 
pomemb ni so rezul ta ti, ki bodo vodi li do doda ne vre dno sti, do večje učin ko-
vitosti itd.

Drugo področ je, ki bi ga rad izpo sta vil in na kate rem bi  morali imeti sistem ski 
pri stop, dru ga čen, kot ga imamo danes, je med na ro dna pri mer ljivost meril, kri-
te ri jev in dru ge ga, kar se nana ša na učin ko vitost. Določila v zako nu o viso kem 
šol stvu in v zako nu o razi sko val ni dejav no sti so jasna, nam reč, da mora jo biti 
meri la, kri te iji itd. med na ro dno pri mer lji vi. Vendar se pri nas zado vo lji mo že 
z dekla ra tiv nim nivo jem. Kako, reci mo, vemo, da je naša uni ver za inter na ci-
onal no odpr ta?! Univerza sama nam to pove. Nikoli pa ne pova bi mo koga take-
ga, ki bi lahko rekel: »Vaša  znanost je pa res dobra!« Naši znan stve ni ki sami 
reče jo: »Mi smo dobri«. Kaj to pome ni? Imeti bi  morali insti tu ci onal ni  sistem, 
pri stop, ki bi pre ver jal izpol nje va nje poslan stva na pri mer naci onal nih ozi ro ma 
držav nih, od vlade usta nov lje nih razi sko val nih siste mov, inšti tu tov. Najprej je 
treba jasno defi ni ra ti poslan stvo, nato ugo to vi ti, ali ga izpol nju je jo. Enako velja 
za uni ver ze. In če ga ne izpol nju je jo, je treba ukre pa ti. Kdo lahko ukre pa? 
Ukrepa lahko mini ster, vlada. Na ta način bi lahko uvel jav lja li neko stra te gi jo. 
Danes je ne  moremo uvel jav lja ti, ker je pre pu šče na bolj ali manj neki oseb ni 
ambi ci ozno sti in ni ure je na na sistem ski ravni.

Še tre tji pro blem, iz kate re ga sledi, da dolo če ne stva ri, ki so sicer  zapisane 
v zako nu, zelo lah kot no obrav na va mo in jih ne spo štujemo. To pa je sistem-
ska napa ka v naši dru žbi, nam reč, če nam nekaj ne ust re za, bomo našli 
mnogo izgo vo rov in siste mov, kako to obiti, samo da tis te ga ni treba uvel ja vi ti. 
Problem je tudi zago tav lja nje med na ro dnih meril za pode lje va nje nazi vov na 
viso ko šol skih insti tu ci jah pa tudi v razi sko val nih usta no vah. Smo tako majh ni, 
da vsa kdo pozna vsa ko gar. Iti bi  morali na med na ro dno uvel jav ljen trg, kjer 
bi nam drugi ljud je  povedali, koli ko smo dobri, ne pa da sami med sabo ugo-
tav lja mo, da smo dobri. S tem se bi bistve no spre me ni la struk tu ra na uni ver zi. 
Mislim, da bi odpa dla vsaj ena tre tji na, če ne celo polo vi ca. S tem pa bi se 
spro sti la mesta za tiste, ki so v resni ci dobri in bi na uni ver zo radi pri šli, pa 
ne more jo.

Podobno je na področ ju finan ci ra nja razi skav, pro jek tov, pro gra mov. Če bi bila 
uvel jav lje na med na ro dna meri la, bi denar ja za razi ska ve še osta lo. Trdim, da 
slabe razi ska ve nare di jo dvoj no škodo. In slab pro fe sor nare di troj no škodo! 
Zapravlja, prvič, svoj čas, dru gič, čas štu den ta in, tre tjič, držav ni denar. Poleg 
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tega pa ta štu dent kasne je dela škodo še v gospo dar stvu ali kjer koli pač začne 
delo va ti, ker ne zna dobro dela ti.

Še o kon ku renč no sti, ker je bilo o tem danes že veli ko govo ra. Naša  znanost in 
viso ko šol stvo deluje ta izo li ra no, nista izpo stav lje na med na ro dnim pri ti skom. 
Ali smo  znanost pri prav lje ni odpre ti med na ro dnim pri ti skom? Kaj to pome ni? 
Da razi sko val ne prog ra me in pro jek te raz pi še mo v angle škem jezi ku, da se 
pri jav lja jo naši znan stve ni ki v angle škem jezi ku, tako da bi lahko kako vost pre-
ve ri li med na ro dni revi jal ni eksper ti. To odpi ra vrata ne samo za med na ro dno 
oce nje va nje, ampak tudi za med na ro dno pri jav lja nje na naše razi sko val ne pro-
jek te in denar. Če nekdo iz tuji ne ponu di za isti denar bolj ši, hitrej ši ali celo 
dvoj ni rezul tat v kraj šem času, potem kot dav ko pla če va lec ne vidim raz lo ga, 
zakaj ne bi on dobil tega denar ja. Ne vidim raz lo ga, zakaj bi ta denar dali neki 
naci onal ni razi sko val ni usta no vi. Hvala lepa.

Dr. Jože Krašovec: Spoštovani gos pod pred se dnik, spo što va ne gospe in gospod-
je. Dovolite, da vas pova bim na krat ko refle ksi jo o neka te rih vidi kih etike, ki 
jih je mogo če vide ti v zvezi z znanos tjo. S tem se nave zu jem na pred ho dni 
pogo vor o vred no tah, pa tudi na prvi in drugi kon gres slo ven skih znan stve ni-
kov, ki je pote kal pred dvema leto ma, in na tre tje ga, ki je bil letos v okvi ru 
Slovenskega sve tov ne ga kon gre sa. Obakrat sem imel pre da va nje prav na to 
temo – razmer je med znanos tjo in etiko, pod osnov nim nas lo vom Poti  znanosti 
do  edinosti Slovencev. Osebno sem pre pri čan, da  znanost spada med naj po-
memb nej še poti, ki lahko vodi jo tudi do  edinosti Slovencev. Danes smo bolj 
kakor kdaj koli v zgo do vi ni člo veš tva občut lji vi za vpra ša nje člo ve ko ve ga dosto-
jan stva, v zvezi s tem pa za avto no mi jo v  znanosti. Globinsko spo znavanje 
narav ne ga zako na, glas vesti, sploš ni člo ve ški čut za dobro in usmer jenost naše 
zave sti v pri ho dnost so raz lo gi, da se danes v svetu vse bolj uvel jav lja etika 
kot poseb na zah te va sodob ne teh no lo ške in teh no krat ske civi li za ci je. Nekateri 
govo ri jo o eti za ci ji sodob ne dru žbe. Nastaja etič ni  kodeks za znan stve ni ke tako 
rekoč na vseh področ jih. Na šte vil nih področ jih obsta ja dogo vor med ide olo ško 
raz lič no opre de lje ni mi znan stve ni ki.

Različni sodob ni pogle di na nara vo in na vlogo člo ve ške ga  razuma dolo ča jo 
raz lič na sta li šča glede etike na sploš no in pose bej v  znanosti. Razlogi ali moti-
va ci ja za etič ni pre mi slek ustre za jo nazor skim postav kam. Presežno usmer je ni 
znan stve ni ki čuti jo notra njo, abso lut no moral no zave zanost. Ta jim v  bistvu 
zado šča, zato moti va ci je za etič no rav na nje v  znanosti ne bodo panič no iska li 
v zuna njih dejav ni kih, deni mo v izkuš nji kata strof, ki so posle di ca  delovanja 
neod go vor nih znan stve ni kov in poli ti kov. Vsestranska pre so ja člo ve ške ga bitja, 
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člo ve ške zgo do vi ne in idej ne ga plu ra li zma kaže, da vsi rav na mo v moči moti va-
cij, ki se napa ja jo iz teo ri je in pra kse. Vodi nas  upanje v naj bolj še, v pod za ve sti 
pa se ven dar le pre bu ja  zavest ogro ženosti pred deli last nih rok.

Vsaka dru žba od znan stve ni kov upra vi če no pri ča ku je upošte va nje dej stev ali 
resni ce, oseb no inte gri te to, ki pome ni vero do stoj nost, med dru gim vero do stoj-
nost do  postavk stro ke. Odločilna etič na moti va ci ja je zaupa nje v  danosti ali 
resni co, zato je samo delo tudi edina prava nagra da za vlo že ne napo re. Gre 
torej za notra njo, skriv nost no moti va ci jo, ki edina vzdr ži. Stopnja vere v vred-
no te dolo ča stop njo odgo vor no sti do njih. Preizkusni kamen znan stve ni ko ve 
etike je že  zavest o nuj no sti neneh ne ga uspo sab lja nja in pri za de va nja, da si 
pri do bi vero do stoj nost v znan stve nih kro gih in pri učen cih. Znanstvenik in 
kultur nik ne bosta obsta la, če ne koti ra ta viso ko v stro ki in v zaupa nju jav no-
sti. Skrb za stro kov no uspo sob ljenost sama po sebi pome ni napre do va nje v 
kultur nem in med kul tur nem dialo gu. Danes je vse več je ga pome na glo bal na 
sku pnost znan stve ni kov, ki svoja spozna nja med dru gim pre ver ja v med na ro-
dnih posve tih na svetov nih kon gre sih in v sku pnih pro jek tih.

Opazovanje in doje ma nje veli čast ne skla dno sti vesolj ne ga reda in skriv nost-
ne ga pote ka zgo do vin skih dogod kov ne more ta biti nev tral ni, avto no mni in 
svo je volj ni. Vedno odse va ta  zavest o člo ve ko vi dol žno sti, da upošte va  celoto 
vesolj nih  danosti in notra nji moral ni impe ra tiv, ki dolo ča smi sel naše ga živ lje nja 
in  delovanja. V tem so načel ni raz lo gi za zah te vo etike v  znanosti. Obstajajo 
pa seve da tudi prak tič ni raz lo gi, ki izha ja jo iz izkuš nje o člo ve ko vi zmo žno sti 
za dobre in slabe odlo či tve, o nevar no sti obla sti nad sve tom in o par ci al no-
sti, morda pred vsem par ci al no sti člo ve ške ga spozna nja. Zaznavanje vesolj nih 
 danosti v nji ho vi fizič ni, meta fi zič ni, meta etič ni zako nitosti v  celoti pome ni naj-
več ji raz pon glo ba li za ci je člo ve ške ga duha. Celostni pri stop omo go ča sin te tič ni 
uvid, da je vse stvar stvo v giba nju in je usmer je no v neki cilj, telos. Ustrezen 
uvid v  celoto omo go ča bolj ali manj zanes lji vo pre so jo, kakš ne so možno sti dopri-
no sa naše  znanosti  našemu naro du in celot ni člo ve ški sku pno sti. Hvala lepa!

Dr. Avguštin Male: Cenjeni gos pod pred se dnik, spo što va ni, naj prej hvala za 
pova bi lo na današ nji sesta nek, na to raz pra vo. Nekaj bistve nih izho dišč je 
pove dal že kole ga s Tržaškega, gos pod Fonda. Moja razmiš lja nja se nana ša jo 
na pre nos slo ven ske ga zna nja v tuji no. Dotaknil se bom tudi razvo ja kad rov in 
sta tu sa slo ven šči ne pri naših razi ska vah in obja vah. Tudi o tem smo danes že 
govo ri li. Govorim seve da s sta li šča svoje stro ke, zgo do vi ne. Slovensko zgo do vi-
no pis je nika kor ne zaosta ja za avs trij skim in tu, vsaj meni se tako zdi, ni dvoma 
o odlič no sti. Kako bi sicer lahko po 30 letih in morda še več v Avstriji izha ja li 



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

6 0

 prevodi del slo ven skih zgo do vi nar jev, če ome nim samo Sergeja Vilfana, Vasilija 
Melika, Janka Pleterskega in v novej šem času tudi Petra Štiha. Mislim, da je to 
kar dobro. Ta odziv nost bi bila lahko še bolj ša, če bi se slo ven ski razi sko val ci 
zgo do vi na rji v več jem šte vi lu pri jav lja li na javne raz pi se, na znan stve ne sim-
po zi je v Avstriji in tam pred stav lja li svoje znan stve ne izsled ke. Tak znan stve ni 
 posvet je pred nedav nim pote kal tudi na celov ški uni ver zi na temo Kultura 
in pro sto ri in takoj  zaznal slepe pege v med se boj nem pozna va nju pre bi val cev 
Slovenije, avs trij ske Koroške in sosed njih pokra jin Italije. Slovenskim ude le žen-
cem je treba pri zna ti, da so poleg evrop skih tokov na področ ju huma ni stič nih 
in eko nom skih ved pozna li tudi tiste v sosed njih drža vah in tako potr di li pra-
vi lo, da mora jo majh ni o veli kih vedno vede ti več kakor veli ki o majh nih. To 
je pač dej stvo. Veliki pa so tudi  tokrat potr di li domne vo zgo do vi nar jev Frana 
Zwittra in Janka Pleterskega, ki seve da odpi ra vpra ša nje sta tu sa slo ven šči ne v 
med na ro dnih pove za vah. Raziskovalci smo pre pri ča ni, da je pro da ja zna nja, ali 
bolje  povedano, nje go vo posre do va nje med kva li fi ci ra ne sogo vor ni ke v pra vem 
tre nut ku prav tako važno kakor zna nje samo. Pri tem Slovenci radi eksten ziv-
no govo ri mo o jezikov ni bari eri, neka te ri se pogost no ote pa mo očit kov, da pro-
da ja mo svojo iden ti te to, ko  pišemo v dru gem jezi ku. Naj ome nim, da vse tri 
znan stve ne seri je, ki izha ja jo na Koroškem in so posve če ne slo ven ski  znanosti 
ozi ro ma slo ven skim pro ble mom, izha ja jo v nem šči ni, ker  hočemo v prvi vrsti 
nago voriti nem ško govo re či pro stor. Tudi med naši mi člani pote ka raz pra va o 
upo ra bi ali neupo ra bi slo ven šči ne. Člani slo ven ske ga znan stve ne ga inšti tu ta in 
zuna nji člani, ki dela jo na  raznih znan stve nih usta no vah na Dunaju, v Gradcu, 
Salzburgu in še kje, na pri mer jedr ski fizik z Dunaja, ki dela na aka de mi ji 
 znanosti, ali pa kemik, ki je redni pro fe sor na gra ški uni ver zi, pra vi jo, da vsa 
pre da va nja, vsi refe ra ti pote ka jo v angle šči ni. In tudi bi bilo treba pri po mni-
ti, da je  razvoj šel že  naprej. Sam imam sina, čisto kon kret no vam to lahko 
poro čam, na višji teh ni ški šoli, kjer je učni jezik angle ški in ne nem ški. Poleg 
tega lahko kot izbir ni pred met obi sku je tudi slo ven šči no. Slovenci zunaj meja 
Republike Slovenije se radi pona ša jo z dvo je zič nos tjo, ven dar je ta zelo rela tiv-
na, ker je strokov na dvo je zič nost napor na zade va. »Zamejski poten ci al« je za 
Republiko Slovenijo pomem ben bolj zara di pozna va nja  kulture, vred not, men-
ta li te te in nači na dela večin ske ga pre bi val stva. Ob vseh pozi tiv nih spre mem-
bah soci al ne struk tu re koro ških Slovencev imamo danes nega tiv no bilan co na 
področ ju  kadrovanja. Kvalifikacija ljudi je uspe la, nismo pa jih uspe li obdr ža ti 
na avtoh to nem nase lit ve nem področ ju. Nismo jih niti znali uspo so bi ti za pre-
nos zna nja in infor ma cij, ker pri manj ku je potreb ne infra struk tu re. Kaj take ga 
bi laže nare di la Slovenija in v to pri te gni la tudi koro ške Slovence. Pogosto se 
raz prav lja o mobil no sti naših ljudi v izo bra že va nju, a treba je pove da ti, da je 
ta mobil nost seve da pri ljub lje na, če gre seve da za Avstralijo, ne pa, če gre za 
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Slovenijo ali sosed njo Italijo. Mislim, da so tu štu den tom lep zgled pro fe sor ji, 
ki se prav tako raje poda ja jo na silno oddal je ne uni ver ze. Slovence, ki študi ra jo 
zunaj meja Republike Slovenije, bo k štu di ju v slo ven ski pre stol ni ci spod bu di la 
kako vost na ponud ba, in ne apel k naci onal ni dol žno sti. Tako ponud bo pa bo 
Republika Slovenija lahko ople me ni ti la z bila te ral ni mi dogo vo ri z Avstrijo. Pri 
tem bo misli la tudi na tista, zapo mni te si, 602 slo ven ska držav lja na, ki študi ra-
ta na avs trij skih uni ver zah in viso kih šolah. Kolega z gospo dar ske zbor ni ce je 
pove dal, da naj bi se to šte vi lo še pode se te ri lo. Z več jim pre to kom razi sko val cev 
bi se evrop ska meri la uvel ja vi la tudi v Sloveniji. Občasno zasle di mo v naših raz-
pra vah tudi pojem o tuji strokov ni lite raturi, kar je seve da nesmi sel. Nacionalni 
razi sko val ni in raz voj ni prog ram bo tudi naci ona len, če bo in ko bo v čim večji 
meri imple men ti ral glo bal ne pogle de in prog ra me. Hvala lepa za pozor nost.

Rudolf Moge: Hvala lepa za  besedo in lep  pozdrav vsem pri sot nim!

Vesel sem, da je pred se dnik drža ve kot temo današ njih raz go vo rov  izbral področ-
je  znanosti, ki je po mojem mne nju srči ka držav ne ga obsto ja.

Delo Državnega zbora kot zako no daj ne obla sti na tem področ ju bi lahko ozna čil 
za zelo uspeš no. Ob uskla je va nju inte re sov in iska nju ustre znih reši tev smo spre-
jemali zako ne, ki so to mate ri jo pre li li v mer lji vo mno ži co, s čemer smo posta vi li 
zaklju čen  sistem. Večina držav v razvo ju take ga siste ma nima, zato vabi jo nas, 
slo ven ske poslan ce, da jim pred sta vi mo svoj  sistem, pra kso in izkuš nje. Tudi sam 
sem bil že v več par la men tih, pred nekaj dnevi pa smo dobi li vabi lo make don-
ske ga par la men ta za izmen ja vo mnenj.

Kot pozi tiv na stran tovrst nih pogo vo rov se je izka za la, da je Slovenija name-
ni la več sred stev za izo bra že val na področ ja kot vse druge drža ve v razvo ju. 
Poleg finan ci ra nja  rednih pro gra mov je name ni la dodat na sred stva za raz voj ne 
prog ra me v šol stvu (t. i. šolski tolar ji). S prvim zako nom 27 mili jard, z dru-
gim 36 mili jard, lani pa kar dodat nih 167 mili jard tolar jev, kjer je zajet tudi 
delež za zna nje. Tako  stanje je zado vo lji vo, ni pa ide al no, zato mora mo dela ti 
 naprej. Pred nami je spre jem Resolucije o naci onal nem pro gra mu za  kulturo 
2004-2007 v janu ar ju ter Zakona o javni rabi slo ven ske ga jezi ka v janu ar ju ali 
febru ar ju. Predviden pa je tudi spre jem Resolucije o naci onal nem pro gra mu 
za  znanost, pri čemer  pozivam vse odgo vor ne za področ je  znanosti, da jo čim 
prej pri pra vi jo za pro ce du ro v Državnem zboru.

Do sedaj sem govo ril kot pred se dnik odbora, sedaj pa bi želel pove da ti nekaj 
misli kot držav ljan te drža ve in kot člo vek, ki že dolgo sode lu je na področ ju 
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 znanosti. Sodite me z latin skim izre kom: »Bodi vsaj dober, če ne moreš biti 
pame ten.« Na to misel me je nape lja la raz pra va aka de mi ka dr. Blinca, v kate ri 
je zapi sal: »Resnici na ljubo je treba pove da ti, da je bil ta izre dni  razvoj pred-
vsem posle di ca dej stva, da je drža va žele la razvi ja ti last no jedr sko ener gi jo in 
smo zato v  znanost vla ga li veli ko več kot druge evrop ske drža ve.«

Rektor mari bor ske uni ver ze v jav nih govo rih veli ko krat upo rab lja kitaj ski pre-
go vor, ki pravi: »Če vidiš cilj, potem samo pojdi, pojdi, pojdi, pojdi. Dokler ga 
ne dose žeš, se ne obra čaj.«

Nahajamo se v obdob ju, ko se točka ena ko noč ja zopet pri bli žu je sre di šču naše 
gala ksi je. V tujih Vedah so rekli, da se  takrat člo veš tvo pre bu ja in da pri ha ja 
zlata doba. Pri nas pa pogo sto ne vidi mo naci onal nih  ciljev, ki so višje od tega, 
kako bomo  trgovali po pod je tjih ali v dru gih drža vah. V času, ko drugi naro di 
na tej mali Zemlji v  vesolje poši lja jo sateli te in rake te, imamo pri nas zgolj 
astro nom ski obser va to rij, ki pre st re za samo pot re sne sunke. Nimamo nobe ne ga 
last ne ga sateli ta, nobe ne teh ni ke, nobe ne ga astro nav ta oz. koga, ki bi se na to 
vsaj pri prav ljal, prav tako pa nima mo nobe ne ga tovrst ne ga štu di ja.

Dobro bi bilo, da bi v nacionalnem pro gra mu zdru ži li vse sile in usta no vi li 
SOVO 2. SOVA 1 je Slovenska obve šče val no var nost na agen ci ja, za kate ro drža-
va vsako leto pora bi več mili jard tolar jev; toč ne ga zne ska vam ne bom pove dal, 
ker je ta poda tek tajen. V SOVI 2, to je v Slovenski vesolj ski agen ci ji, pa naj 
bi zdru ži li vsa področ ja, od znan stve no-teh no lo ške ga do filo zof ske ga. Morda bi 
po zgle du Mobitelovega gesla: »S pti ca mi si deli mo nebo.« po našem pri ho du 
v  vesolje lahko rekli: »Z dru gi mi drža va mi si deli mo zve zde.«

Za izde la vo in izved bo tako svet le ga prog ra ma ne bi potrebova li veli ko denar-
ja. Svojo raz drob ljenost bi lahko zdru ži li in si pri za de va li, da bi naši znan stve-
ni ki v sode lo va nju s tuji no  postali zares odlič ni, prav taki, kot si želi mo.

Gospod pred se dnik drža ve ver jet no ne bo samo obja vil zapi sa raz pra ve na inter-
ne tu, ampak nas bo z  besedo ople me ni te no z naših sej spod bu dil k temu, da bi 
v Sloveniji zače li kva li tet nej še razmiš lja ti, kako reši ti pro ble me. Hvala lepa.

Dr. Marko Munih: Dober dan, spo što va ni zbor. Dovolite mi, da iz pri prav lje-
ne ga  gradiva pred sta vim samo tri misli. Prva je o oce nje va nju  znanosti. Kot je 
bilo že več krat  povedano, lahko  pridemo do popol no ma napač nih ugo to vi tev, 
če oce njujemo tre nut no  znanost samo skozi član ke, cita te, paten te, sred stva in 
odstot ke ter stro go gle da no v pri merja vi z dru gi mi drža va mi. Mnoge kazal ce 
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gle da mo napač no glede na našo struk tu ro inve sti ra nja v  znanost. Prevsem, če 
obrav na va mo posa me zne kazal ce jih vedno upošte vaj mo glede na  velikost vlož-
ka. Na tem mestu vse drugo spu ščam in pre ha jam na sklep, da je mogo če že 
sedaj bolj sti mu la tiv no raz po rediti sred stva, ki so na raz po la go v seda njih raz-
me rah, da bi se ti kazal ci spre me ni li. Samo s spre mem bo oce nje va nja pro gra-
mov in pro jek tov. Stimulante v  želenih sme reh je mogo če delo ma in kot nasled-
njo spre mem bo vpel ja ti že v seda njih raz me rah prek spre men je nih  parametrov 
oce nje va nja, saj se bo tem razi sko val na sfera sama pri la go di la. Torej, če bomo 
žele li pove ča ti šte vi lo paten tov, mora mo poskr be ti za ustre zne sti mu la ci je.

Naslednja misel je o teh ni ških in nara vo slov nih štu di jih. Znova se je treba 
spo mni ti, da so za pro duk ci jo viso ko teh no lo ških izdel kov z viso ko doda no vre-
dnos tjo potreb na last na zna nja in odkri tja, odraz teh pa so paten ti in obja ve. Ti 
veči no ma pri ha ja jo s teh ni ških in nara vo slov nih podro čij. Trenutno razmer je 
med teh ni ški mi in neteh ni ški mi veda mi je v zad njem obdob ju skrb vzbu jajoče. 
Leta 1975, na pri mer, je bilo v Sloveniji med diplo man ti 58 odstot kov diplo mi-
ra nih inže nir jev, danes jih je le še 25 odstot kov. V celot ni zgrad bi, od osnov ne 
in sred nje šole do uni ver ze in drža ve, je zato treba v tem tre nut ku spre meniti 
ozrač je ter s sploš nim napo rom in s pomoč jo drža ve povr ni ti ugled teh ni škim 
in nara vo slov nim področ jem in jih dvig ni ti na novo raven. Trenutni zavest ni 
napo ri na ravni neka te rih  članic UL so potreb ni, niso pa zadost ni. Trudu pri 
delu s štu den ti in pro mo cij skim obi skom v sred njih šolah se mora jo pri dru ži ti 
v veli kem šte vi lu pred sta vi tve slo ven skih pod je tij dija kom. Zakaj name sto infor-
ma tiv ne ga dneva ne bi orga ni zi ra li kar vse slo ven skih pred sta vit ve nih  tednov 
kemi je, stroj niš tva, elek tro teh ni ke, če hoče te, raču nal niš tva in še česa. Nadalje, 
zakaj ne bi kot enega od instru men tov upo ra bi li pri novem finan ci ra nju uni-
verz for mu le, po kate ri bi bili tisti štu di ji, ki imajo veli ko kad rov na trgu in 
se pogo ste je pojav lja jo na zavo du za zapo slo va nje, slab še finan ci ra ni, in obrat-
no, defi ci tar ni bolje. S tem bi omo go či li višjo raven štu di ja ter hkra ti pri va bi li 
dobre uči te lje.

Tretja misel je o uni ver zi in indu stri ji. Tudi o tem je bilo že nekaj rečene ga. 
Kot vsak  sistem bi uni ver za na nara ven način sle di la spod bu dam za sode lo va-
nje z gospo dar stvom in dru gim obli kam pre no sa zna nja, če bodo posa me zni ki 
in insti tu ci je vide li v tem  možnost nor mal ne ga živ lje nja. Ne smemo spre gle da ti 
dej stva, da pro gram sko finan ci ra nje sicer spod bu ja kako vost sku pin, ven dar 
razi sko val no sfero  nasploh in indu stri jo odvra ča od med se boj ne ga sode lo va nja. 
Sistemsko bi  morali pod pre ti sku pno vklju če va nje gospo dar stva in uni ver ze 
v med na ro dne razi sko val ne pro jek te, prav tako tudi pod pre ti obve zno, vsaj 
nekaj me seč no stro kov no aktiv nost v tuji ni takoj po diplo mi. Gospodarstvo in 
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drža va mora ta pre po zna ti potre bo po mla dih uče čih se inže nir jih in pove ča ti 
obseg šti pen di ra nja v tej smeri. Uvesti je treba moti va tiv no pod po ro za tiste, 
ki so že sedaj na tej pozi tiv ni poti. Iz tesnej še ga sode lo va nja z indu stri jo mora 
nasta ti večje šte vi lo raz voj no narav na nih pro jek tov. Primarnega pome na je na 
 strani dru žbe vzpo sta vi tev oko lja s sti mu la tiv ni mi možnost mi za (nova) pod je-
tja ter ideje mla dih diplo man tov in dok tor jev. Ustvariti mora mo tako ugo dne 
raz me re, da bodo ne samo naši, ampak tudi tuji razi sko val ci vide li pri nas 
oazo za  razvoj svo jih zami sli. In to je lahko ne nazad nje tudi dobra pote za za 
pro mo ci jo Slovenije. Hvala lepa.

Dr. Stane Pejovnik: Hvala za  besedo. Spoštovani viso ki zbor, tudi sam ne bom 
obnav ljal pri spev ka, ki je v  celoti objav ljen na splet ni  strani, ampak se bom po 
navo di lih aka de mi ka Žekša osre do to čil samo na dva sklo pa vpra šanj.

Prvi sklop je vse bin ski. Namenjen je ena ko mer ne mu razvo ju vseh znan stve-
nih disci plin, na kar je prav pose bej opo zo ril aka de mik Bernik, za njim pa še 
vsaj nekaj raz prav ljav cev. Zakaj se mi kot teh ni ku in nara vo slov cu zdi tako 
pomemb no izpo staviti ta pro blem. Vemo, da je  znanost draga. Zahteva veli ko 
sred stev in zara di tega žal sledi kapi ta lu in raz vi tim trgom. Razvija se pred-
vsem v boga tih dru žbah. Ni pre ti ra na ocena, da se 90 odstot kov novih znanj 
ust va ri v raz vi tih dru žbah. Prav tako drži poda tek, da vsaj polo vi ca sred stev 
za razi ska ve in  razvoj pri ha ja od zaseb nih družb, veči no ma od mul ti na ci onalk. 
To pa seve da pri na ša dolo če ne pasti. Zasebni kapi tal po logi ki stva ri išče čim 
večjo in čim hitrej šo povr ni tev vlož ka kapi ta la. Tako neka te re znan stve ne disci-
pli ne dejan sko posta ja jo podin ve sti ra ne, saj na videz ne vodi jo nepo sre dno k 
temu cilju. Podinvestirane so kljub temu, da je za kako vo sten  razvoj, za traj-
nost ni  razvoj tako v svetu kot v Sloveniji potreb no celovi to zna nje v vsa kem 
dobro  delujočem segmen tu in posle dič no inve sti ra nje v ena ko me ren  razvoj 
vseh znan stve nih disci plin. V nasprot nem pri me ru bomo pred vsem teh ni ki in 
nara vo slov ci zara di neiz pro sne ga boja za dobi ček vedno bolj sooče ni z nega tiv-
no podo bo nas in naših razi skav v jav no sti. Vem, da nihče izmed nas zavest no 
ne delu je v tej smeri, saj spo štujemo osnov na etič na nače la. Zato se sko raj v 
 celoti strin jam z aka de mi kom Bernikom, ki je opo zo ril na vpra ša nje etike v 
 znanosti. Manjša raz li ka je le pri oceni, da so izsled ki  znanosti na področ ju 
teh ni ke pogo sto obrav navani kot poten ci al no nevar nej ši od izsled kov razi skav 
na področ ju dru žbo slov ja. To drob no razli ko bom poeno stav lje no pri ka zal z 
nasled njo para bo lo. Možnost mani pu li ra nja jav no sti, ki bi bila pod pr ta z ustre-
zni mi razi sko val ni mi izsled ki, je naj manj tako nevar na, če ne celo bolj, kakor 
nekon tro li ra na in brez etič nih meril izve de na gen ska mani pu la ci ja hrane, zdra-
vil ali celo živih bitij.
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Drugi sklop je  namenjen orga ni za cij skim spre mem bam. V objav lje nem pri spev-
ku sem pred la gal in ute me ljil usta no vi tev nove ga mini str stva, Ministrstva za 
pri ho dnost, v kate rem bi zdru ži li seda nje Ministrstvo za infor ma cij sko dru žbo, 
sek tor za viso ko šol stvo, torej uni ver ze, sek tor za  znanost, torej inšti tu te, in 
sek tor za teh no lo gi jo, torej  razvoj. Menim, da bi v taki orga ni za cij ski obli ki naj-
bo lje odgo vo ri li na zah te vo po hkrat nem razvo ju vseh kom po nent, potreb nih 
za uspeh, kot je opo zo ri la mini stri ca Petrinova. Če pa je ta moj pred log pre več 
ambi ci ozen ali celo neizved ljiv, ga bom, vsaj upam, ubla žil ali dopol nil z odgo-
vo rom na vpra ša nje pred se dni ka vlade. Ali potre bujemo dve agen ci ji? Prvo za 
razi sko va nje in drugo za teh no lo ški  razvoj? Po mojem mne nju je potreb na in 
zadost na le ena agen ci ja. Saj bi s tem ponov no  povezali narav no zvezo razi-
ska ve in  razvoj ter poskr be li za hkra ten  razvoj vseh kom po nent, potreb nih za 
uspe šen  razvoj. Zaradi tega cilja pa smo danes tudi tukaj. Hvala lepa.

Dr. Janez Peklenik: Spoštovani gospe in gospod je, spre go vo ril bom o gospo dar-
ski moči in pome nu pro izvo dnih  znanosti za to gospo dar sko moč.

Pred več kot dve sto leti je škot ski znan stve nik Adam Smith obja vil obse žno 
delo An Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, v kate-
rem je poleg dru gih pro ble mov argu men ti ra no ute me ljil tudi ključ ni pomen 
razvo ja in izde la ve pro izvo dov za naci onal no gospo dar stvo in s tem seve da 
tudi za boga stvo in gospo dar sko moč neke naci je. Analiza OECD-ja je poka za-
la, da je danes v indu strij skih drža vah 60–75 odstot kov dohod ka naci onal ne ga 
pro duk ta pri dob lje no v pro izvo dnih dejav no stih. Industrijska izde la va naj ra zlič-
nej ših pro izvo dov za upo rab ni ke na lokal nih in glo bal nih trži ščih pred stav lja 
torej tisto pogon sko raz voj no moč, ki krepi najučin ko vi tej še naci je, ki so se 
ob tovrst nih dejav no stih razvi ja le. Zato so tudi v pre te klem sto le tju poli ti ki in 
gospo dar stve ni ki v zaho dnih drža vah, to se pravi indu strij skih drža vah ust va-
ri li poli ti ko finan ci ra nja  znanosti in razvo ja v tej smeri. Tako so  postali kon-
ku renč ni na glo bal nih trži ščih. Kakšno pa je  stanje pri nas? Naša znan stve na 
in teh no lo ška poli ti ka je nas ta ja la že v prejš nji drža vi in se v  bistvu ni nič 
spre me ni la. Nikoli nismo mogli in tudi danes ne  moremo dolo či ti, kot smo 
danes že sli ša li, neka te rih pri ori tet nih, razi sko val nih in raz voj nih smeri, ki naj 
bi pouda ri le to zgo do vin sko in pre ver je no dej stvo Adama Smitha. Imamo pa 
druge pred lo ge, reci mo pro fe sor ja Jakliča iz eko nom ske fakul te te, ki trdi, da se 
bomo s 100-odstot ni mi poslov ni mi in sto ri tve ni mi dejav nost mi povz pe li v vrh 
naše male Evrope. Naši znan stve ni ki in razi sko val ci tako v nekda nji drža vi kot 
tudi v samo stoj ni Sloveniji so dobi va li sred stva, ko so se poga ja li za denar, če 
so izpol nje va li kri te ri je – koli ko so publi ci ra li v SCA-žur na lih, koli ko član kov 
in cita tov so imeli, pred pisano je bilo šte vi lo dok tor jev in tako dalje. Ali bodo 
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razi ska ve pri spe va le k indu strij ske mu razvo ju in kon ku renč no sti, v glav nem ni 
zani ma lo niko gar. Zato je  stanje, kakrš no je, in  čeprav je imela Slovenija tudi 
v prejš nji drža vi pozi tiv no poli ti ko do indu stri ali za ci je in smo zgra di li celo 
vrsto indu strij, ki so pomemb no pove ča le bruto naci onal ni pro dukt, so bili 
naši pro izvo di v glav nem kopi je dru gih. Bili pa so kako vost ni in poce ni, zato 
smo z njimi lahko pro di ra li tudi na teže dosto pna trži šča. Toda ino va tiv no sti 
v kon struk ci jah in teh no lo gi jah naši pro izvo di niso  dosegali, zato ta  razvoj ni 
imel nobe ne ga vpli va na nji ho vo kako vost. Vodilna struk tu ra, in to je bil zelo 
velik pro blem, je bila izbra na nava dno izključ no po poli tič nih kri te ri jih in brez 
pra vih kom pe tenc. Zato je bila rast pod je tij in ori gi nal nost nji ho vih pro izvo dov 
ter seve da s tem tudi kon ku renč nost majh na. Tudi po osamosvo ji tvi se pro fi li 
naših vodil nih struk tur in  delovanje pro izvo dnih indu strij niso veli ko spre me-
ni li. Dobili smo t. i. menedž men te s trans for ma ci jo istih funk ci onar jev, ki so 
 delovali že v prejš njem reži mu, in potem smo dobi li tudi mlade mene džer je, ki 
so bili izo bra že ni v šolah iz prejš nje ga  režima. Ti mene džer ji ne obv la du je jo 
ino va tiv ne ga menedž men ta, ne obv la du je jo moder nih pro izvo dnih teh no lo gij 
niti sodob nih orga ni za cij pro izvod nje in ne upošte va jo pome na  znanosti in 
zna nja v razvo ju novih pro duk tov. Ta ozka in mala sku pi na gospo dar ske elite 
obv la du je finanč ne meha ni zme, z njimi mani pu li ra, raz pro da ja dobra indu strij-
ska pod je tja tuj cem. Upira se ji daja ti sred stva za foku si ra na znan stve na in 
teh no lo ška razi sko va nja in pri tem na  žalost žanje pod po ro naših poli ti kov. In 
tako bo Slovenija  počasi izgu bi la potreb no samo stoj nost nad svojo gospo dar sko 
dejav nos tjo. In kako je do tega  stanja pri šlo? Vodstvene polo ža je so zase dli 
prav ni ki, soci olo gi, eko nomisti in tudi kak šen pes nik, z odlo ču jo čih polo ža jev 
pa so bili odstra nje ni, morda čisto po nak ljuč ju, vodil ni inže nir ski kadri. In 
znan stve ni ki s teh nič nih podro čij. Zato ni prav nič čudno, da eko no mist Jaklič 
pre dla ga, naj se naše gospo dar stvo usme ri v 100-odstot no sto rit ve no dru žbo, 
kjer imajo glav no vlogo sto ri tve tran spor ta, trgo vi ne, poslov ne ga sve tovanja, 
prav ne sto ri tve, finanč no posre dniš tvo,  poslovanje z nepre mič ni na mi ter sto-
ri tve za ugod je in udob je, kot so turi zem, zaba va, igral niš tvo in še kaj. Taki 
pred lo gi doka zu je jo, da naša gospo dar ska elita ne ver ja me v dej stva, potr je na 
v indu strij skih drža vah, da so pro izvo di indu stri je ključ ni gene ra tor ji bruto 
naci onal ne ga pro duk ta in pove ča nja doda nih vre dno sti. To seve da zah te va 
dru ga čen tip mene džer jev, kot ga danes imamo.

Vprašanje, ki ga bomo  morali reši ti v zvezi z mobil nos tjo razi sko val cev in razvoj-
ni kov z inšti tu tov in uni verz v indu stri jo, pa je seve da nasled nji pro blem. Znano 
dej stvo je, da te usta no ve zapo slu je jo sode lav ce z dok to ra ti in tudi magi ste ri ji s 
traj ni mi pogod ba mi, ker Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport finan ci ra samo 
tiste prog ra me, pri kate rih sode lu je naj manj šest dok tor jev. To ima fatal no posle di-
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co kopi če nja veli ke ga šte vi la naših naj bolj ših stro kov nja kov, ki bi s svo jim delom 
in  znanjem lahko bistve no spre me ni li naše pro izvo dne indu stri je. Seveda pa je 
veli ko pri jet ne je nekaj dela ti brez poseb nih pre tre sov, zato ti ljud je raje osta ja jo 
na zava ro va nih delov nih  mestih inšti tu tov in delo ma uni verz. Inženirska aka de-
mi ja Slovenije je pred krat kim pisa la  našemu pred se dni ku vlade Ropu, naj se 
ven dar le  spremeni razmer je pri finan ci ra nju znan stve nih in teh no lo ških razi skav, 
ki ohra nja jo naš gospo dar ski  razvoj  povsem nespre jem ljiv.

Dr. Boštjan Žekš: Naslednji govor nik pri ha ja iz indu stri je, glav ni direk tor IskraTela, 
d. o. o., gos pod Andrej Polenec. Prosim.

Andrej Polenec: Hvala lepa. Gospod pred se dnik, ude le žen ci, na krat ko bom 
posku sil pove da ti, kar  mislim. Slovenija je feno me nal na, odlič na v svoji urav no-
te že ni pov preč no sti; to bi rad pove zal z raz pra vo  ministra Gabra in dr. Blinca 
o pre bo ju. Ta odlič nost v urav no te že ni pov preč no sti, ko smo pov sod, v vseh 
segmen tih vsaj pov preč ni, nam pre visoko dviga prag samo za do volj stva; to je 
tudi sicer že nekoli ko genet ski pro blem Slovencev. Ampak če želi mo pre boj, 
prav ta urav no te že na pov preč nost one mo go ča pre boj in je zato po mojem 
naci onal no škod lji va. Ko išče mo, kate ri kri te ri ji bi bili primer ni za oce nje va nje 
pre bo ja, menim, da imamo na voljo zelo pre prost, sve tov no znan kri te rij, to je 
kri te rij doda ne vre dno sti, ozi ro ma jaz bi rekel, izvo zne doda ne vre dno sti. To 
se pravi, ne kri te rij viso ke mono pol ne trgov ske doda ne vre dno sti, reali zi ra ne v 
Sloveniji, ampak ino va tiv ne, pro izvo dne ali sto rit ve ne doda ne vre dno sti, reali-
zi ra ne v izvo zu. In če kon kret no pogle da mo, s kakš nim  znanjem raz po la ga jo 
uni ver ze, kate dre, pro fe sor ji, inšti tu ti, indu stri je, in tu spet ne  mislim samo na 
veli ke indu stri je, ampak tudi na majh ne pri vat ne pod jet ni ke, lahko na osno vi 
tega ugo to vi mo, na kate rih področ jih dose ga mo kri tič no maso, spod njo kri tič no 
maso. Tem področ jem bi mora la dati Slovenija pouda rek in  mislim, da so to 
ele men ti pre bo ja, ki bi lahko pove ča li, pospe ši li naci onal ni  razvoj.

Še dvoje kon kret nih misli bi rad pre sta vil. Gotovo smo izgu bi li po mojem kri tič-
no leto 1995, ko so šle veli ke dota ci je pač v siste me, kar je bil ver jet no neizbe-
žen  razvoj. Verjel pa bi, da bi izpil je ne meha ni zme pospe še va nja, ki jih je dr. 
Petrinova uve dla leta 2001, lahko zače li uvel jav lja ti že leta 1996 ali 1997 in bi 
Slovenija tako veli ko laže lovi la zaostan ke. Danes imamo odlič ne meha ni zme, 
sam sem pre se ne čen, da so tudi vsote za temi meha ni zmi posta le pomemb ne. 
Mislim pa, da se s temi meha ni zmi uprav lja pre več raz pr še no, jaz bi to goto vo 
počel bolj ostro. To ne pome ni, da bi si drža va mora la vzeti mono pol nad temi 
meha ni zmi, ker gre tudi za svo bo do  poslovanja, za kon ku renč nost, toda goto vo 
je potre ben učin ko vit nad zor teh meha ni zmov, kot so na pri mer inku ba tor ji, 
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teh no lo ški parki. Če bi vse te meha ni zme znali uprav lja ti,  mislim, da bi lahko 
bistve no pospe ši li nap re dek. Imamo fan ta stič no pri lo žnost, ki je ne smemo 
 zamuditi. Končno je Svet za  znanost in teh no lo gi jo urav no te žen, ver jet no bolj 
kot kdaj koli v zgo do vi ni. Vedno znova sli ši mo in čuti mo, da obsta ja potre ba 
po sode lo va nju, po povez ljivosti med nami, in ko bo pred se dnik Svet vzel v 
roke in vodil,  mislim, da tudi ideja o dveh agen ci jah, ki smo jo zago var ja li 
vsi v pro izvo dnih teh no lo gi jah, ker smo se bali širo ke ga obje ma  znanosti na 
škodo teh no lo gi je, ne bo imela več prave teže. Če bi v Svetu dose gli naci onal ni 
kon senz, bi lahko v eni agen ci ji dode lje va li resur se, sred stva, jih uprav lja li in 
kon tro li ra li. Mislim, da imamo veli ko oro dij v rokah, in z njimi bi lahko pospe-
ši li nap re dek in zače li dohi te va ti bolj raz vi te. Hvala lepa.

Dr. Aleš Rotar: Predsednik, spo što va ni viso ki zbor, pred sta vil bi, upam, da res 
na krat ko, nekaj misli k vsemu, kar je bilo že  povedano. Morda z bolj kor po ra-
cij ske ga zor ne ga kota. Slovenija je po  velikosti svoje eko no mi je taka kot manj-
ša glo bal no usmer je na mul ti na ci onal ka. Najbolje pro dajano zdra vi lo na svetu 
je lani dose glo pro da jo 10 mili jard dolar jev. To pove vse o naši  velikosti in 
kri tič ni masi. Prav zara di tega smo danes, kot je bilo v tej raz pra vi že več krat 
 rečeno, in zato sem opti mist, pred pre lo mom, nam reč pred pre lo mom iz distri-
bu cij ske ga v inve sti cij ski način razmiš lja nja na področ ju razvo ja in razi skav v 
tej dru žbi. Pred tem pre lo mom je dobro pogle da ti nekaj vodil, morda tudi s 
kor po ra cij ske ga zor ne ga kota,  čeprav pri zna vam, da nepo sre dne upo rab no sti 
nihče ne bi tve gal.

Osredotočil bi se naj prej na obv la do va nje rizi kov pri vso tah, ki so bile danes že 
ome nje ne: pri 1 do 3 odstot kih bruto naci onal ne ga dohod ka. Mislim, da imajo 
nosil ci poli tič nih, uprav nih in tudi mnenj sko vodi telj skih funk cij zelo pomemb no 
odgo vor nost glede tega, kam in kako se bodo ta sred stva usmer ja la, inve sti ra la, 
nisem rekel raz po re ja la. Dejstvo je, da v Sloveniji čaka tako ali dru ga če, ali pro ak-
tiv no ali pa kot posle di ca nekih povrat nih  tržnih infor ma cij pri ure ja nju port fe lja, 
kup znanj in panog, kamor se bomo usme ri li. Slovenija si je morda zami sli la, 
kot pravi eden od ministr skih kole gov, ki ga danes ni tukaj, da bo posta la majh-
na veli ka drža va z vsemi funk ci ja mi, ven dar tega zara di kri tič ne mase pre pro sto 
ne zmo re mo. Portfelj znanj pa je treba pre teh ta ti ne samo z vidi ka obse ga, kar 
zade va kri tič no maso, tem več tudi z vidi ka, ki se mu redko posve ča mo, to je obv-
la do va nja rizi kov. Ne  poznam nobe ne mul ti na ci onal ne kor po ra ci je, ki bi toli ko 
sred stev vla ga la samo v »emer ging tech no lo gi es«. Jasno je, da so zara di siste ma 
nagra je va nja, oce nje va nja, pro mo ci je v znan stve no ra zi sko val ni in aka dem ski sferi 
te emer ging tech no lo gi es zelo dobro »igri šče« za publi ci ra nje član kov, paten tov 
in tako  naprej. Vendar mora mo vede ti, to se vidi tudi iz pri lo že ne ga delov ne ga 
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zvez ka, da veči na eko no mi je, ne samo slo ven ske, ampak tudi evrop ske, teme lji na 
zre lih indu strij skih pano gah. Nisem rekel odmi ra jo čih, ampak zre lih indu strij skih 
pano gah, za kate re pa velja jo nekoli ko dru gač na, ne slab ša in ožja, le nekoli ko 
dru gač na vodi la, kri te ri ji za ino va ci je. Naj nave dem pri mer. Pri emer ging ali 
ekspo nent no  rastoči gospo dar ski pano gi je  patent neskonč no vre den 20 let. V 
zreli indu strij ski pano gi pa je več kot to vre dno ukvar ja nje z vsto pni mi bari era mi. 
Čast imam dela ti kot  ekspert v eni od evrop skih insti tu cij, ki se ukvar ja z vsto pni-
mi bari era mi, in ver je mi te mi, aka de mi ki, ki sedi mo tam, pri dru žen pa sem jim 
lahko 95 odstot kov časa, se ne ukvar ja mo z gene ri ra njem novih znanj, ampak z 
vzpo stav lja njem vsto pnih bari er, in to na podla gi naj viš je doseg lji ve  znanosti v 
Evropi. To je dej stvo in to je ena od mol znih krav EU.

Drugo tori šče naše ga  delovanja mora biti diver zi fi ka ci ja teri to ri jev. Pri nas izva-
ža mo pri bli žno 60 ali 65 odstot kov. Naša firma Krka je mrtva, če ne izva ža 80 
odstot kov, cilj je 90 odstot kov. To pome ni, da mora mo, zla sti v obdob ju, ko se 
pri bli žujemo EU, ko se vanjo prak tič no že vklju čujemo, dobro pre mi sli ti, kaj od 
trže nja naših, tudi znan stve no ra zi sko val nih dosež kov dejan sko pri ča kujemo. 
Mislim, da smo v izre dno nevar ni situ aci ji samo za do volj stva in v tem, čemur 
morda nekoli ko pre dr zno, ker sem vse eno pri vi le gi ran in nekoli ko mlaj ši tukaj, 
pra vim evrop ska miopi ja. Velika napa ka za trge, ki dose ga jo bistve no višje stop-
nje rasti, je ne imeti v vidu, da bo delež Evrope v sve tovnem gospo dar stvu 
padel s 23 na 18 odstot kov; taki so izsled ki zad nje štu di je Svetovne trgo vin ske 
orga ni za ci je. Mi štir je iz gospo dar stva, ki tukaj sedi mo, izvo zi mo sku paj z naši-
mi kole gi iz pri dru že nih  članic za mili jar do do dve na vzho dno ev rop ske trge. 
V poli tič no eko nom skem smi slu se Evropa raz te za od Dublina do Vladivostoka. 
To pome ni, da je osre do to ča nje samo na en vidik Evrope lahko za nas uso dno. 
To pa hkra ti pome ni, da se mora mo vpra ša ti, kam in kako bomo trži li naše 
znan stve no ra zi sko val ne dosež ke. Nekateri ste bili v dele ga ci ji, ki je nedav no 
obiska la Kitajsko. Mi tam redno dela mo in pred stav ljam si, kaj je  mislil naš 
spo što va ni kole ga iz BMW-ja, glede na to, kaj sem videl na kitaj skih  cestah, kaj 
se doga ja s pla si ranjem in pro da jo nem ške ga zna nja v zreli indu strij ski pano gi, 
kot je avto mo bil ska, pa ne  mislim samo BMW-ja, ampak tudi kon ku ren te, ki 
so BMW že nekoli ko pre hi te li, koli kor sem videl na  cestah. Skratka, kruh za 
ino va ci je Evrope ni samo v Evropi, ampak na vseh trgih, ki jih obv la dujemo, 
to je obv la dujemo v smi slu ver ti kal ne inte gra ci je.

Tretja teza, ki bi jo ome nil samo v enem stav ku, ker vem, da se mi čas izte-
ka, je, da je za nas nujno, da pod pre mo pano ge, da imamo kon senz, da inve-
sti ra mo v pano ge, kjer seže mo do trgov, do upo rab ni kov. To nam zago tav lja 
nepo sre dne infor ma ci je, ki so nujno potreb ne za nasled nje raz voj ne ciklu se 
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direkt no do upo rab ni kov, ne pa skozi podizva jal ska dela. Ampak to, kar velja 
za indu stri jo, velja tudi za aka dem sko sfero. Bolje se je pla si ra ti v ver ti kal no 
inte gri ra ni indu stri ji do konč ne ga upo rab ni ka kot biti podizva ja lec v naj mo der-
nej ši in naj bolj seksi teh no lo gi ji v nekem mod nem svetu.

Za konec mi dovo li te, da se samo za tre nu tek dota knem še izo bra že val ne ga 
pro ce sa. Vse, kar sem pove dal, ima ne nazad nje ali pa pred vsem vpliv na znan-
stve no ra zi sko val ni kader. Poudariti bi želel, da je poleg izo bra že va nja za nas v 
izvo zni indu stri ji izre dno pomemb na tudi vzgo ja. Postavil bi tri para do ksal ne 
nove para di gme. Prva je mobil nost. Za nas ni zani mi va mobil nost do Avstralije 
in Nove Zelandije, kakor je bilo danes že ome nje no. Za nas je zani mi va vir tu-
al na mobil nost slo ven ske ga razvoj no ra zi sko val ne ga stro kov nja ka, ki se je spo-
so ben s kate re ga koli delov ne ga mesta, tudi iz svoje delov ne sobe, mobil no, 
men tal no vklju či ti v kate ri koli disku sij ski ali razi sko val ni pro jekt kjer koli na 
svetu. Sodobne teh no lo gi je to omo go ča jo. Zelo sem hva le žen dr. Krajnčevi za 
njeno razmiš lja nje. Morda je nekoli ko pre se net lji vo, ampak v izvo zno narav-
na ni indu stri ji v deže li z omejeni mi resur si pred vi de va mo, da bo ta pro blem 
 postal eden ključ nih v pri ho dno sti. Če je eden od pro ble mov dru žbe soci al na 
izk lju čenost, je pro blem izo bra že val ne izk lju čenosti in nekaj sto ti soč izrab lje nih 
resur sov v dvo mi li jon ski drža vi lahko uso den. Zato se mi zdi, da bi  morali biti 
ti eko nom sko-soci al ni mul ti pli ka tor ji zaje ti v meri lih, ki se bodo vzpo stav lja la. 
Tukaj je izre dno veli ke ga pome na  odprtost,  odprtost znan stve no ra zi sko val ne 
sfere, izo bra že val ne sfere za naše cilj ne trge. Zakaj? Nikjer na svetu indu stri ja 
ne izva ža 80 odstot kov, 100 odstot kov tega izvo za pa je inte lek tu al no pod pr te ga 
iz doma čih virov. Tega ne pre ne se nobe na eko no mi ja. Na Kitajsko je treba priti, 
v Rusijo je treba priti, kon tak te je treba vzpo stav lja ti, a to hkra ti pome ni, da je 
treba odpre ti vrata tudi mla dim raz voj ni kom, razi sko val cem teh teri to ri jev, jim 
omo go či ti, da pri de jo k nam. Mislim, da vsi veste, kakš no je seda nje  stanje. Z 
eno  besedo, skrb vzbu jajoče.

Naj kon čam. Generacija, ki nas bo nado me sti la, je že na svo jih delov nih 
 mestih. Mi se pogo var ja mo o vzpo stav lja nju meha ni zmov za gene ra ci jo, ki bo 
nado me sti la gene ra ci jo, ki bo nado me sti la nas. Zaradi tega mora mo biti hitri 
in učin koviti. Hvala.

Dr. Ivan Rozman: Gospod pred se dnik, zahva lju jem se Vam za pova bi lo in seve-
da tudi za  besedo.

Spoštovani pri sot ni, ko sem razmiš ljal, o čem bom danes govo ril, sem se odlo-
čil, da bo  izhodišče za moj pri spe vek vpra ša nje, kako zago to vi ti držav lja nom 
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Republike Slovenije evrop sko pri mer ljiv in dosto jen način živ lje nja. Misel, vsaj 
tako se zdi na prvi  pogled, je nepriv lač na, dol go ča sna in obrab lje na, celo ple-
hka, saj na površ ju izra ža vso nega tiv nost, ki jo ponu ja (navi de zna) evrop ska 
tež nja po poeno tenosti, posle dič no pa celo pri sta ja na neke vrste pov preč nost. 
Fraza torej, ki se lepo sliši? Ne, pre pri čan sem, da je njena nega tiv na »fra ze-
olo škost« le navi de zna, pred vsem povr šin ska, v  bistvu pa gre za pomemb no 
vpra ša nje, ki zah te va teme ljit pre mi slek o smi slu in nači nu naše ga  vstopanja v 
sku pni evrop ski pro stor ter opo zar ja, da bo potreb no potr pež lji vo in pre vi dno 
iska ti prave odgo vo re ali še spre jem lji ve dogo vo re. O tem in na tak način sem 
razmiš ljal tudi v svo jem  pisnem pri spev ku, ko sem izha jal iz pre pri ča nja, da je 
misel o zna čil nem evrop skem nači nu razmiš lja nja in živ lje nja ure sni či tev idej, 
izha ja jo čih iz prvot no skup ne ga kultur no-poli tič ne ga in geograf sko-zgo do vin-
ske ga pro sto ra, ki se ponov no pove zu je in posta ja eno ten (ven dar ne eno li čen). 
Tokrat le dodat no pojas nju jem vlogo in polo žaj  znanosti v tem sobe se di lu.

Prvo in pogla vit no vpra ša nje je, kako osmi sli ti  znanost v slo ven skem pro sto-
ru. Zdi se, in jaz sem v to pre pri čan, da mora biti  znanost v slo ven skem pro-
sto ru usmer je na tako, da bo (1) čim bolje pred stav lja la Slovenijo v tuji ni, (2) 
ohra nja la slo ven sko kultur no in naro dno iden ti te to ter (3) spod bu ja la njeno 
dru žbeno pro izvod njo. Gre za tri pomemb ne točke, ki kaže jo, da slo ven ska 
 znanost ne more biti zapr ta in namenje na sama sebi  (znanost zara di  znanosti), 
ampak se mora pove zo va ti s slo ven skim gospo dar stvom (ki po  besedah mini-
stri ce Petrinove ni naj bolj še) in mu poma ga ti pri uvel jav lja nju v evrop skem 
in sve tovnem pro sto ru. Razumljivo je, da tako razu me va nje  znanosti  (znanost, 
ki razvi ja gospo dar stvo) jasno zastav lja tudi njene pre dnost ne nalo ge – ni 
jih potreb no pose bej našte va ti,  dovolj je, če se spo mni mo na Finsko, ki si 
je pred leti posta vi la take cilje in je danes v gospo dar skem in znan stve nem 
pogle du ena najuspeš nej ših evrop skih držav. Ali je imela Finska samo srečo? 
Odgovarjam reto rič no »Ali je v današ njem času in v sodob nem gospo dar stvu 
 dovolj, imeti samo srečo?« Ekonomsko-poli tič na stvar nost zah te va trdna izho di-
šča, natanč no ana li zo in dolo či tev pre dnost nih nalog – moder no gospo dar stvo 
ne more biti pre pu šče no sreči in tre nut ne mu navdi hu posa me zni kov, ampak 
potre bu je pomoč sodob ne  znanosti. Uspešno gospo dar stvo razu mem kot pre-
plet  znanosti in gospo dar stva, zato sem pre pri čan, da si je v  znanosti potreb no 
postav lja ti pre dnost ne nalo ge. Če si jih je posta vi la Finska, si jih lahko tudi mi; 
in če si jih bomo posta vi li, potem naj bodo, kot je rekel prof. Blinc, »take, kot 
so v Evropi«. Zavedati pa se mora mo, da naša drža va v tem tre nut ku naj brž 
še nima pogo jev (virov, sred stev oz. zalog), da bi eno stav no pre vze la vse pre-
dnost ne evrop ske gospo dar ske in znan stve ne nalo ge – to pa je seve da nalo ga, 
ki danes zave zu je tako gospo dar stvo kot  znanost.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

7 2

Drugo vpra ša nje je, kako sta  povezani  znanost in uni ver za. O vlogi uni verz 
smo se danes že pogo var ja li in stri nja li smo se, da je uni ver za insti tu ci ja, ki 
ustvar ja nova zna nja, hkra ti pa si tudi pri za de va, da ta zna nja uvel ja vi v pro-
sto ru. Gre torej za neke vrste dvoj nič ni odnos (za pre pletanje razi sko val ne ga 
in izo bra že val ne ga dela, tj. za ustvar ja nje in posre do va nje zna nja), ki pa bi ga 
 morali raz ši rit v tri kot nik s t. i. vse živ ljenj skim izo bra že van jem. Zdi se mi, da je 
pri sled njem še veli ko nedo re če ne ga in da gre bolj za slut njo kot za načr tovani 
 razvoj. Nekaj je  nakazano, nekaj smo tudi nare di li, nekaj bomo zago to vo še 
 morali sto ri ti – nima mo pa izde la nih sistem skih osnov, nima mo dolo če nih 
raz voj nih in pre dnost nih nalog, manj ka pa nam tudi (znan stve na) dolo či tev 
tega pojma. Odgovoriti bomo  morali na vpra ša nje, kakš no vlogo imajo pri tem 
posa me zni inšti tu ti in teh no lo ški cen tri, dolo či ti pa bo potreb no tudi vlogo uni-
ver ze pri vse živ ljenj skem izo bra že va nju, saj je danes na tem področ ju vse pre-
več nedo re čenosti in nepo treb nih spo rov, ki bi jih lahko pre se gli z uspeš nim 
sode lo va njem in cilj ni mi eval va cij ski mi kri te ri ji, s kate ri mi bi lahko sprem lja li 
pre mi ke. To,  mislim, so pre dnost ne nalo ge, ki bodo vsaki insti tu ci ji omo go ča le, 
da se bo lahko sama ume sti la v nekem pro sto ru.

Tretje vpra ša nje je  povezano s kri te ri ji, ki bi  morali pouda ri ti t. i. cilj no narav-
na ne matri ke. Gre za shemo, po kate ri si naj prej zasta vi mo cilj, ki ga  hočemo 
dose či, nato pa dolo či mo matri ko, kako bomo ta cilj dose gli in kdaj bomo z 
rezul ta ti zado volj ni ali ne. Merila mora jo biti evrop ska, to pa pome ni, da se 
mora slo ven ska  znanost vklju či ti v evrop ski in svetov ni razi sko val ni pro stor 
– spra šu jem se, ali je smi sel no, da razi sko val na sku pi na ali insti tu ci ja, ki na 
svo jem razi sko val nem področ ju nima stra te ške ga part ner ja, še sploh obsta ja. 
Odgovor na to vpra ša nje je hkra ti tudi eden od  ciljev, ki bi ga s cilj no matri ko 
lahko zelo hitro in tudi zelo jasno dose gli.

Četrto vpra ša nje je  povezano s finan ci ranjem in prav tu je, teore tič no, odgo vor 
naj bolj kra tek in jasen:  znanost je mogo če spod bu ja ti tudi z ustre zno davč no 
poli ti ko.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Na dne vnem redu imamo še deset raz prav ljav-
cev. Kosilo smo že zamu di li, upam, da bomo do večer je goto vi. Zato bi vse sku-
paj poz val,  čeprav se zave dam, da smo tisti s konca abe ce de vedno pri kraj ša ni, 
da posku si te svoja sta li šča pred staviti v treh  minutah. Naslednja je na vrsti dr. 
Alenka Rožaj Brvar, direk to ri ca kadrov ske ga sek to rja v Leku.

Dr. Alenka Rožaj Brvar: Spoštovani gos pod pred se dnik, spo što va ni zbor, hvala 
za to pri lo žnost. Veliko je bilo že pove da ne ga, časa je malo, jaz tudi hitro 



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

7 3

govo rim, tako da upam, da ne bom izko ri sti la vsega časa. Mogoče bi pove da la 
samo tri misli. Ko danes poslu šam te raz pra ve,  dobivam obču tek, da se veli ko 
pre več ukvar ja mo z eval va ci ja mi, seda njim  stanjem, s tem, kdo je bolj ši, s kri te-
ri ji. Postavljamo se v klet ke in si dolo ča mo pra vi la. Mogoče od drža ve pre več 
pri ča kujemo. Apelirala bi na znan stve no in indu strij sko sfero, naj stopi ta v 
nepo sre dni kon takt. Tako bomo drug  drugemu izbolj ša li zna nje in bolj bomo 
vede li, kaj eden potre bu je in kaj drugi lahko ponu di. Mogoče bodo potem tudi 
raz lič ne agen ci je in insti tu ci je laže delova le. Z nepo sre dnim dialo gom bomo 
ust va ri li sku pni jezik, da se bomo lahko razu me li in tudi spo što va li. In med se-
boj no spo što va nje bo zgra di lo zaupa nje, zaupa nje v last ne sile. In to nam bo 
pri ne slo potem tudi odgo vor nost. Ne smemo samo čaka ti, da nam bo nekdo ust-
va ril meha ni zme, da bi potem lahko  delovali. Mi sami mora mo nekaj  narediti. 
In  mislim, da je tudi pomemb no, da se zač ne mo ukvar ja ti s pri ho dnos tjo. Zato 
pobu do o Ministrstvu za pri ho dnost zelo pod pi ram in se takoj pri jav ljam za 
sode lo va nje. Hvala.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa za te opti mi stič ne pogle de. Naslednji je na vrsti 
dr. Lojze Sočan, Fakulteta za dru žbene vede. Prosim.

Dr. Lojze Sočan: Spoštovana pred se dni ka drža ve in SAZU ter vsi pri sot ni.
Rad bi poja snil, kaj je to dru žbeno ino va cij sko raz voj no oko lje. Zapleten izraz, 
ki pome ni vskla je no  delovanje vseh glav nih čle nov drža ve in dru žbe. Ko gle-
da mo neka te re pose bej uspeš ne drža ve, tiste, ki dohi te va njo ali pre hi te va jo, in 
teh je manj kot 15%, vidi mo, da je prav širše dru žbeno raz voj no oko lje osno va 
za nji hov uspeh. In če  hočemo posta ti taka dru žba, in se pri bli žno v eni gene-
ra ci ji vklju či ti v gospo dar stvo in dru žbo zna nja viso ko raz vi te ga sveta, mora mo 
tudi mi zgra di ti našim pogo jem primer no raz voj no oko lje. Zadovoljen sem, ko 
je danes tudi pred se dnik vlade, gos pod Rop rekel, prvič, da je pomemb no, da 
 hočemo, dru gič, da to lahko s kon sen zom nare di mo, in tre tjič, da mora mo pri 
tem raču na ti na bistve no večje napo re za nad pov preč no uspe šen  razvoj.

Glede na to, da pri nas še vedno bistve no laže  razumemo, kako delu je avto, 
kot pa kako zna nje,  znanost, razi ska ve, ino va ci je in teh no lo gi ja vpli va jo na 
 razvoj gospo dar stva in dru žbe, bom posku šal na krat ko poka za ti, s kakš nim 
avtom gre sta npr. Irska in Slovenija naspro ti gospo dar stvu in dru žbi zna nja. 
Tale avto je tako le sestav ljen: motor je v  bistvu gospo dar stvo; nje go va teh no-
lo ška, kadrov ska, ino va cij ska, mene džer ska uspo sob ljenost je nje go va moč. 
Elektronski pre nos in druga opre ma je infra struk tu ra, tako kot jo dolo ča pri ja-
telj Slovenije, nobe lo vec J. Stiglitz: kva li te ta zna nja,  dostop do teh no lo gi je in 
njen pre nos, raz po lož ljivost kon ku renč ne ga kapi ta la, mate ri al na infra struk tu ra, 
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okolj ska infra struk tu ra ter soci al na kohe zi ja. Država z njeno insti tu ci onal no 
infra struk tu ro ter njen gover nan ce, pred stav lja karo se ri jo. Vse te enote mora jo 
biti med seboj tesno  povezane in skla dne, da lahko delu je jo; med njimi mora 
biti viso ka stop nja pozi tiv ne siner gi je.

Pri Ircih je ta siner gi ja zelo viso ka: oni so v  dobrih pet naj stih letih teh no lo ško 
– ino va cij sko pre no vi li veči no svo je ga gospo dar stva in danes imajo okrog 80% 
kon ku renč no in raz voj no zdra vih pod je tij. To se kaže tudi v tem, da je izvoz 
Irske s 3,8  miliona pre bi val cev od 1996 do 2001 pora sel s 53 na 102 mrd US 
$, doda na vre dnost na zapo sle ne ga, pre se ga 60.000 evrov, brez po selnost se je 
zni ža la pod 4%. Njihova infra struk tu ra je odlič na, od kva li tet ne ga zna nja in 
uspo sob lje nih kad rov, pre no sa teh no lo gi je med uni ver za mi, inšti tu ti in pod je tji, 
do kon ku renč ne ga kapi ta la. Država je s svojo inti tu ci onal no infra struk tu ro in 
ukre pi ust va ri la osnov ne pogo je za raz voj no part ner stvo, ki se kaže tudi v tem, 
da Irska izva ja že šesti tri let ni raz voj ni spo ra zum vseh soci al nih part ner jev o 
gospo dar ski in dru žbeni pre no vi te drža ve. Pri teh no lo ško – ino va cij ski pre-
no vi gospo dar stva so odigra li vodil no vlogo doma či in tuji stra te ški part ner ji. 
Irska je za  enkrat edina evrop ska drža va, ki je dvig ni la doma če var če va nje nad 
35% BDP, zato je zadr ža la naci onal no last niš tvo pre te žno v doma čih rokah, 
 čeprav so letne tuje nepo sre dne nalo žbe pre se ga le 10% BDP in je pri šlo na 
Irsko nad 100 mrd US $ tuje ga kapi ta la. Z nepo sre dni mi tuji mi nalo žba mi je 
Irska z načrt no in dokaj cen tra li stič no izbi ro tujih stra te ških part ner jev pri pe-
lja la v drža vo vrhun ske teh no lo gi je, menedž ment, prog ra me z viso ko doda no 
vre dnos tjo ter  dostop na glo bal ne trge. Pomoč iz Bruslja se je spusti la od 5% 
na še vedno okrog 2% BDP.

Če v tem kon tek stu gle da mo slo ven ski avto, vidi mo, da je motor izra zi to samo-
rast ni ški – kot so se pod je tja sama mogla razvi ja ti. Imamo le kakih 40% evrop-
sko uspeš nih pod je tij. Eno takih je tudi Trimo, kate re ga direk to ri ca je danes 
tukaj. Zadnjič je rekla, da v Trimu dose ga jo 30.000 evrov doda ne vre dno sti 
na zapo sle ne ga; pov preč je EU v tej bran ži je 37.000 evrov, naše pov preč je pa 
17.000 evrov. To pome ni, da bodo  morali tudi naši naj bolj ši še dolgo imeti 
 zavihane roka ve, da dohi ti jo raz vi te člani ce EU, saj doda na vre dnost po bran-
žah zaosta ja za EU med 2 do 2,5 krat (IER, 2003). Kaj pa tisti, ki so pod 
pov preč jem (te in dru gih branž) in imajo dva najst, deset, sedem tisoč evrov 
doda ne vre dno sti na zapo sle ne ga? In kaj  tistih 12.000 pod je tij, ki so v izgu bah, 
kate re dose ga jo sko raj polo vi co vsega dobič ka, ust var je ne ga v Sloveniji? Ker 
naša drža va ni do sedaj pod pi ra la doma čih in tujih stra te ških part ner jev pri 
pre struk tu ri ra nju manj uspeš nih, niti ni pod pi ra la teh no lo ških pre bo jev naj bolj 
obe tav nih, visi nad Slovenijo ob vsto pu v EU nevar na pro ra čun ska, soci al na in 
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zapo slit ve na bomba. To je bila moja glav na tema v 57 stra te ških komen tar jih 
v Gospodarskem vest ni ku v letih 1996 in 1997; zgo di lo se ni nič. Zato je naš 
izvoz v istem času pora sel od 11 na 12,5 mrd US $, doda na vre dnost na zapo-
sle ne ga pa dose ga 22.000 evrov.

Naša infra struk tu ra je razme ro ma kva li tet na, a neskla dna, zato ne pri spe va 
ustre zno k večji uspeš no sti gospo dar stva. Imamo sicer 82.000 štu den tov, a kot 
pravi prof. Žekš, jih bistve no pre ma lo konča. V razi ska ve in  razvoj sicer vla ga-
mo 1,5% BDP, a pri tem ni sko raj nobe ne ga pre to ka zna nja in teh no lo gij med 
uni ver zo, inšti tu ti in pod je tji; zato ni osno ve za ustre zno ino va cij sko oko lje. 
Naš kapi tal je pre drag, raz pr šen in s pre ma lo zna nja in glo bal nih mrež, zato 
ne more sprem lja ti naj bolj ših pod je tij na glo bal nem trgu, niti pre nav lja ti pod-
je tij v raz voj nih teža vah, kaj šele s tve ga nim kapi ta lom spod bu ja ti teh no lo ške 
pre bo je. Slovenija se je med dru gim pre več iztro ši la in zadol ži la z izgrad njo 
avto cest z last nim kapi ta lom, name sto, da bi v ceste vlo ži la več tuje ga kapi ta la 
ter pre no vi la gospo dar stvo, vključ no z žele zni co in dvig ni la doda no vre dnost 
na okrog 30.000 evrov na zapo sle ne ga.

Slovenija ne bo mogla hit re je napre do va ti brez spre mem be dose da nje ga kon ce-
pta razvo ja, brez uprav lja nja dru žbe in vode nja gospo dar stva (gover nan ce) na 
osno vi kon sen za soci al nih part ner jev. Slovenija bo mora la last no var če va nje 
zvi ša ti od seda njih 25% BDP na vsaj 30%, pove ča ti nalo žbe tujih stra te ških 
part ner jev od seda njih 1% – 2% na vsaj 5% do 10%, ob še več jem pove ča nju 
naših stra te ških  naložb v tuji ni ter ob pri bli žno enem odstot ku sred stev iz 
Bruslja. Po mojih izra ču nih bi  morali tudi na račun zmanj ša ne in raci onal nej še 
pro ra čun ske, javne in oseb ne pora be pre li ti v nalo žbe v teh no lo ško zah tev nej ša 
delov na mesta še dodat nih 6 - 8% BDP. Brez bistve no več novih delov nih mest 
bomo odpr li pot za beg možga nov iz Slovenije ter njeno raz voj no zaosta ja nje.
Moje ugo to vi tve (pred vsem na osno vi pro jek ta »Simulacije traj nost ne ga razvo-
ja«, so nasled nje: dru žbeno ino va cij sko raz voj no oko lje ni »pre pis lji vo«; ne 
 moremo ga pre pi sa ti od nobe ne drža ve. EU ga niti ne zna dolo či ti za posa me-
zne drža ve, niti za  enkrat ni za to zain te re si ra na. Na tem področ ju so nam 
lahko naj bolj ši vzor viso ko raz vi te evrop ske drža ve kon sen za. Vendar pa bomo 
 morali sami izobli ko va ti svojo vizi jo razvo ja, glav ne stra te ške cilje, ključ ne raz-
voj ne pre dno sti, pa do vred not, sodob nih raz voj nih vzvo dov, kot tudi poli tik, 
še poseb no pro ak tiv nih, ki so osno va za pre hod v gospo dar stvo in dru žbo 
zna nja. Na tej poti je prvi korak spo zna nje pro ble ma in poli tič na volja vlade 
in par la men ta. Drugi korak pa ni le sode lo va nje poli tič ne ga menedž men ta z 
vrhun sko  stroko, ampak z vsemi dru žbeni mi part ner ji. Vsi se mora jo vide ti v 
raz voj nih pro jek tih, vede ti kaj jim pri na ša jo, stati za njimi in jih pod pre ti. Vsi 
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mora jo spo zna ti s kakš ni mi refor ma mi in pri za de va nji lahko dose že no nad pov-
preč no uspe šen  razvoj in s tem dohi tev nje viso ko raz vi tih v obdob ju pri bli žno 
ene gene ra ci je. To bo tudi osno va za nji hov tra jen raz voj ni spo ra zum.

Dr. Peter Stanovnik: Spoštovani pred se dujoči, spo što va ni pred se dnik drža ve, 
zelo kra tek bom. Želel bi neka ko opre deliti pre dno sti in  slabosti naše ga pre ho-
da v novo raz voj no para di gmo, to je dru žbo zna nja. Če se ozre mo nazaj, vidi-
mo, da smo imeli mehak,  postopen pre hod  znanosti v nov  sistem. O pov preč nih 
rezul ta tih, ki jih je dal, smo danes že sli ša li; več krat je bila danes ome nje na 
Finska. Tam je bilo z vidi ka raz voj ne stra te gi je dru ga če. Mi smo imeli konec 
osem de se tih let z njimi pri mer lji ve kapa ci te te oz. zmog ljivosti, ven dar nismo 
imeli ustre zne stra ge ije niti zavez ni kov usmer je ne ga razvo ja, tako kot so jih 
imeli Finci. Oni so se zavest no opre de li li za raz voj ne pri ori te te in so uspe li, 
zla sti na področ ju tele ko mu ni ka cij in neka te rih dru gih indu strij skih kla strov 
(ener ge ti ka, lesno pre de lo val ni kom pleks, papir na indu stri ja) . Če se pri mer ja mo 
s tran zi cij ski mi in dru gi mi evrop ski mi, zla sti bolj raz vi ti mi majh ni mi drža va-
mi, vidi mo, da imamo nad pov preč ne rezul ta te na področ ju makro eko nom ske 
sta bil no sti, libe ra li za ci je kapi tal skih in blagov nih tokov, da imamo zelo dobre 
rezul ta te v upo ra bi oro dij infor ma cij ske teh no lo gi je, to se pravi oseb nih raču-
nal ni kov, mobil ne tele fo ni je in tako  naprej, da imamo nad pov preč no šte vi lo raz-
voj no- razi sko val ne ga oseb ja na mili jon pre bi val cev, da imamo dosti odprt trg, 
kon ku ren co in tako  naprej. Vendar nas kljub vsemu vrsta dru gih dejav ni kov 
vleče nav zdol v pov preč je. Ena več jih  slabosti, ki je bila danes že ome nje na, je 
učin ko vitost držav ne admi ni stra ci je; javni uslu žben ci (razi sko val ci in uni ver zi-
tet ni uči te lji) imajo čisto dru gač no  kulturo kot jo imajo mana ger ji in uslu žben ci 
v pod je tjih, kjer je pri si la za ino va ci je, mre žne pove za ve in uva ja nje nove ga 
zna nja bistve no dru gač na. Raziskovalce in peda go ge na uni ver zah bi bilo treba 
spod buditi k več je mu sode lo va nju z gospo dar stvom. Seveda bi bilo treba na te 
šte vil ne insti tu ci je, ki smo jih že usta no vi li, vpli va ti, da bi bilo sode lo va nje med 
njimi čim inten ziv nej še in da bi si pri za de va le pove ča ti ino va tiv nost in kon ku-
renč nost. Raziskovalnega oseb ja je v gospo dar stvu malo, razvoj ni kov imamo 
tam okrog 2000, pod je tij, ki imajo raz voj ne oddel ke, je okrog 350. Predvsem 
pod je tja, ki take oddel ke že imajo, bi mora la pove ča ti vla ga nja, če se  hočemo 
vsaj pri bli ža ti lizbon skim  ciljem. Povsem nere al no jih je dose či v pred vi de nem 
roku. Tista pod je tja, ki še nima jo raz voj no-razi sko val ne dejav no sti, je k temu 
treba spod buditi in seve da je treba spod buditi tudi raz voj no-razi sko val no dejav-
nost na področ ju sto ri tev, kjer pa ne gre toli ko za teh no lo ške ino va ci je, ampak 
bolj za orga ni za cij ske in nove sistem ske reši tve. Mislim, da je ta pre hod omo-
go čen s tem, da imamo šte vil ne pod por ne insti tu ci je (agen ci je, skla di). Veliko 
odgo vor nost imata svet za  znanost in naci onal ni svet za  znanost in teh no lo gi jo, 



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

7 7

da bosta usmer ja la vse te sub jek te. Sredstva prav za prav ne bodo tak pro blem, 
pomemb no bo pred vsem vpra ša nje člo ve ške ga kapi ta la. Hvala lepa.

Dr. Janez Šušteršič: Hvala lepa za povabilo in za besedo. V razpravi je bilo 
povedano že veliko misli, s katerimi se strinjam, zato bi rad zdaj nekaj vidikov, 
ki morda niso bili dovolj poudarjeni. Velikokrat je bil omenjen problem pove-
zave med raziskovalno in gospodarsko sfero oziroma problem razmerja med 
so razmerno solidnimi inputi (v smislu finančnih sredstev, števila raziskovalcev 
in podobno) ter slabšimi outputi raziskovalne dejavnosti. Rad bi dodal, da so 
verjetno najpomembnejša zadeva, o kateri moramo razmišljati pri mehanizmu 
prenosa, sistemske oziroma inštitucionalne rešitve. Mislim, da je bilo o tem 
premalo govora. Zelo lepo je reči: »Oprimo se na lastne ljudi, bodimo ambiciozni, 
naredimo čim več dobrega v raziskovalni dejavnosti.« Poznam veliko ljudi, ki 
poskušajo narediti ravno to, pa vendarle trčijo ob institucionalne, sistemske 
omejitve. Večkrat na primer srečamo primere zelo hierarhične mentalitete, ki 
seveda ne ustvarja spodbud za ustvarjalno delo. Mislim, da ima zato podsistem 
raziskovalno izobraževalni podsistem družbe pred seboj še dolgo pot, preden 
bomo lahko rekli, da je tudi na tem področju  tranzicija končana. Tako recimo 
od mladih ljudi pričakujemo, da bodo zato, ker smo jim plačevali izobraževanje 
v tujini, dosegali odmevne znanstvene objave in da bodo na neki način zvezde, 
ko bodo odhajali v tujino na konference in se uveljavljali v stroki. Ko pridejo 
domov, pa pričakujemo, da bodo pridni in vdani deli hierarhije in se čudimo, 
če želijo sodelovati recimo pri upravljanju fakultet ali imeti kakšno besedo pri 
oblikovanju na primer izobraževalnega sistema, kaj šele, da bi napisali kakšno 
mnenje o vodenju ekonomske politike ali kaj podobnega. V zadnjih dveh letih 
smo na račun mladih strokovnjakov, ki so to skušali narediti na področju 
ekonomije, slišali cel kup očitkov, češ da jim gre samo za lastno promocijo in 
da naj se raje najprej dvajset let ukvarjajo z ekonomsko teorijo in šele potem 
pišejo o tem za časopise in se javno oglašajo. 

Ko govorimo o inštitutih in njihovi organiziranosti, velikokrat trčimo ob zako li-
čenost razmerij med vedami, ter ob stališče, da je treba ohranjati pri življenju 
v najmanj enakem obsegu vse inštitute, ki so do sedaj nastali. Sam sem imel 
zanimive izkušnje na področju ciljnih raziskovalnih programov. Pri tem sicer 
majhnem delu denarja za raziskovalne programe smo skušali zelo zares upoštevati 
logiko aplikativnosti, uporabnosti pri tistem, kar vlada ali država potrebuje za 
oblikovanje svojih strategij in politik. Naleteli smo tudi na reakcije v slogu 
“kako da ne boste dali denarja nekomu, ki že trideset let objavlja v referenčnih 
revijah”. In smo potem morali dokazovati, da če govorimo o uporabnosti, potem 
morda to ni edini pomembni kriterij. Drug pomemben vidik tega pa je, da mora 
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naročnik, če želi dobiti res uporabno raziskovalne rezultate, aktivno sooblikovati 
raziskav. Gospodarstvo se ne sme postaviti na pasivno stališče “tisto, kar dobimo 
iz šol, ali tisto, kar dobimo od inštitutov, ni praktično uporabno”, ampak mora 
aktivno soustvarjati tisto znanost ali pa tiste raziskave, ki mu bodo koristile. Kot 
naročnik raziskav sam vem, da je treba z raziskovalcem zelo aktivno delati, da 
dobiš na koncu rezultat, ki ga dejansko lahko uporabiš. Ena ključnih stvari za 
izboljšanje inštitucionalne urejenosti je odprtost navzven. Brez sistema med na-
rodnih evalvacij ne bomo prišli do bistveno večje kakovosti raziskav in ne do 
mednarodnih sinergij. Potrebno je odpravljanje, zmanjševanje cele vrste admi-
ni strativnih ovir, zlasti na univerzi, kjer je zelo težko imeti tuje predavatelje. 
Morda bi lahko celo predpisali, da mora biti določen delež učiteljskih mest na 
univerzi zaseden prek mednarodnih razpisov.

Rekel bi še besedo o aplikativnosti ali uporabnosti. Ko smo se o tem pogovarjali, 
smo prišli do dveh ugotovitev. Najprej, morda je bolje govoriti o problemskosti, o 
problemski umserjenosti raziskav. Se pravi, da se mora znanost spraševati, kateri 
realen problem v družbi bo pomagala rešiti neka raziskava, ne pa, kate ro novo 
znanje bomo ustvarili ali pa preprosto, zakaj je neko zadeva zanimivo raziskovati. 
âe tako razumemo aplikativnost, potem imamo tudi na področju družboslovja 
nekatere raziskave, ki so bolj aplikativne, uporabne, v smislu usmerjenosti na 
konkretne probleme. In drugič, bolj je treba poudariti konkurenčnost oziroma 
tržnost. To ne pomeni nujno, da se mora raziskovalec za preživetje ponujati 
na trgu, ampak da je v samem sistemu nagrajevanja, spodbud vgrajen kriterij 
odzivanja na neke opredeljene in jasne potrebe. Kriterij tržnosti namreč ne po me-
ni nič drugega kot to, da raziskava zadovoljuje neke realne družbene potrebe.

Dr. Ludvik Trauner: Spoštovani pred se dnik drža ve, cen je na pred se du jo ča.

Za to pri lo žnost sem pri pra vil krat ko razmiš lja nje v  šestih toč kah o tem, kakš no 
uni ver zo in razi sko val no dejav nost na področ ju nara vo slov no-teh ni ških ved bi 
potrebova li, če naj naša drža va Slovenija  postane kon ku renč na v med na ro dnem 
pro sto ru. Vendar tega razmiš lja nja tukaj ne bom podal. Bolj smo tr no se mi zdi, 
da ga pre dlo žim v pisni obli ki. Zato bom raje govo ril o tema ti ki, ki je še nismo 
obrav navali, nam reč o razmer ju med štu den tom in pro fe sor jem.
V teh nič ni sferi uni ver ze, od koder pri ha jam, je ta tema ti ka vedno živa. Na 
naši Fakulteti za grad be niš tvo Univerze v Mariboru se že več let, zad nji dve 
leti pa zelo inten ziv no, ukvar ja mo s pre no vo štu dij skih pro gra mov. Ugotovili 
smo, da je zelo pomemb no pre no vo  opraviti pri ja zno, na način, ki bo štu den-
te sti mu li ral, da bodo z vesel jem pri ha ja li v naš hram in da bodo uspeš ni. 
V vedno šir šem kom pleks nem polju izo bra že va nja, kjer je polno sin gu la ri tet, 
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resi du umov in dru gih neja sno sti ter vedno več infor ma cij o novih teh no lo-
ških odkrit jih in  znanjih, je zelo težko vede ti, kaj nudi ti štu den tom, da bodo 
kar naj bolj uspo sob lje ni za delo v vsa kda nji pra ksi ali pa na razi sko val nem 
področ ju.

Tako smo se odlo či li, da usta no vi mo pro gram ski svet, sestav ljen iz naših naj-
bolj ših diplo man tov, štu den tov in uči te ljev, in ker je prav, da ga sta tu tar no 
opre de li mo v naših aktih, smo ga letos prvič tudi  sklicali. Moram pri zna ti, 
da sem bil zelo zado vo ljen, saj smo v pro gram skem svetu veli ko pozi tiv ne ga 
usme ri li v bodo če prog ra me, pred vsem v to, kako spod bu ja ti uka želj ne mlade 
ljudi, da bodo posr ka li vsa zna nja, ki jih imamo sta rej ši. Ob tem bi pouda ril, 
da je v zad njih letih vpis na teh ni ške fakul te te veli ko večji (na naši fakul te ti se 
je pove čal kar za pet krat), a je diplo man tov, žal, še vedno pre ma lo in nji ho vo 
šte vi lo ni nara slo sora zmer no z vpi som novin cev. Največji osip je v prvem let-
ni ku, česar niso krivi samo siste mi na uni ver zi in uči te lji, tem več je pro blem 
veli ko širši,  morali bi ga obrav na va ti tako re koč glo bal no. Programe, ki se bodo 
vklju če va li v bolonj ske pro ce se, bomo  morali obli ko va ti tako, da bodo odno si 
med uči te lji in štu den ti huma ni.

Veseli me, da sem danes toli ko sli šal o etiki,  humanosti in podob nem. To je 
zelo pomemb no in upam, da bomo pri tem delu v pri hod nje uspeš ni. Posebej 
bi pouda ril, da je treba pri mla dih spod buditi ino va tiv nost in uspeš nost. Vlagati 
bi  morali v naj bolj še, ven dar bi rekel, da je treba za eval va ci jo teh postop kov 
spre je ti še dopol nil na meri la. Sedanja meri la, po kate rih se inde ksi meri jo pred-
vsem na osno vi objav lje nih član kov (menim, da je to potre ben pogoj zgolj v 
inže nir stvu), pre ma lo pa se upošte va jo vse bi na in uspeš nost rezul ta tov (kar naj 
bi bil dodat ni zadost ni pogoj), velja dopol ni ti in upošte va ti še druge refe ren ce. 
Za ilu stra ci jo naj ome nim samo pri mer, kako so pred krat kim na teh ni ški uni-
ver zi v Gradcu izmed mno gih kan di da tov izbra li pri zna ne ga stro kov nja ka iz 
Nemčije, ki je poka zal bogat opus prak tič ne ga zna nja. Omenjena eval va ci ja je 
bila dru gač na, kot jo tre nut no upo rab lja mo pri nas.

Naši diplo man ti gra di jo odlič ne mosto ve, tudi na pro met ni cah, in so cen je ni v 
svetu. Uspešno kan di di ra jo za naj per spek tiv nej še in naj zah tev nej še objek te na 
svetu. Mislim, da mora mo zgra di ti še bolj še mosto ve med nami sami mi, med 
štu den ti in uči te lji, da bodo naši odno si pri ja znej ši in uspeš nej ši. Hvala.

Dr. Vito Turk: Spoštovani gos pod pred se dnik repu bli ke, spo što va ni nav zo či. 
Svoj pri spe vek sem danes oddal, tako da ga bom samo čisto na krat ko  povzel, 
ker je bilo danes že veli ko pove da ne ga.
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Še niko li ni bilo tako veli ke potre be po šte vil nih posa me zni kih z viso ko izo-
bra zbo za reše va nje izzi vov v indu stri ji, poslo vo dni struk tu ri, admi ni stra ci ji, 
vladi, izo bra že va nju,  znanosti in dru gih sek tor jih. Mislim, da je tako prav, in 
dejan sko tudi znan stve ni ki nismo na tem področ ju  dovolj nare di li. To velja 
tudi za Evropsko sku pnost. ZDA so glede tega pre cej na bolj šem; imajo vrsto 
komi te jev, v kate rih sedi jo mnogi najugle dnej ši znan stve ni ki in sode lu je jo pri 
reše va nju raz lič nih pro ble mov. Mislim, da do se pri nas stva ri pri če le pre mi-
ka ti v pravo smer, kar se mi zdi zelo pozi tiv no in le tako je treba  naprej. 
Evropska sku pnost, v okvi ru enega raz šir je ne ga komi te ja pri prav lja že sedmi 
okvir ni prog ram in ugo tav lja, da Evropa potre bu je »močno razi sko val no bazo 
ter zna nje, potreb no za eko nom sko rast in  razvoj, kar omo go ča tudi skla den 
kultur ni in soci al ni  razvoj«. Ne bi govo ril o tem, kaj vse se za to zah te va. 
Slišali smo: kom pe ti tiv nost, mobil nost, infra struk tu ra, cen tri odlič no sti, odlič ni 
posa me zni ki, vklju če va nje znan stve ni kov iz indu stri je in tako  naprej. Skratka, 
slo ven ska  znanost naj bo del med na ro dne znan stve ne sku pno sti. Za nas je 
zato pomemb no, kako se bo Slovenija odzva la na te izzi ve. Evropa ugo tav lja, 
da nima  dovolj zna nja in da mora  slediti Ameriki, ki je po uspeš no sti pred 
vsemi. Če to velja za Evropsko sku pno sti, to velja za Slovenijo še toli ko bolj, 
 čeprav neka te ri »samookli ca ni eksper ti« piše jo in govo ri jo, da je naša  znanost 
kar odlič na, ven dar ne dela za gospo dar stvo. To samo potr ju je nepo zna va nje 
res nič nih vzro kov za tako  stanje.

Kaj je treba  narediti? Države so si poma ga le raz lič no in zato uspeš ne posne maj-
mo! Tako le štiri drža ve v Evropi, in sicer Švedska, Finska, Avstrija in Nizozemska, 
edine pre se ga jo dogo vor je ni 1 odsto tek držav nih vla ganj (Barcelona). Tudi je 
zani miv poda tek, da Finska vlaga 4,4% držav ne ga pro ra ču na v  znanost in 
 razvoj! Mi ta hip okoli 2,2%, pa smo še leta 1992 vla ga li 3,8%. Če bi samo ta 
nivo iz leta 1992 zadr ža li, bi bili danes pre cej  naprej – kakš na škoda! Znano je 
nam reč, da pove ča na oz. primer na držav na vla ga nja sti mu li ra jo tudi pri vat ni 
sek tor, to je indu stri jo. Vendar indu strij ska vla ga nja ne more jo in ne smejo biti 
nado me sti lo za držav na vla ga nja v bazič ne razi ska ve. V ZDA ugo tav lja jo, da tu 
naj po go ste je gre ši jo poli tič ni vodi te lji, pa tudi javno mne nje. Zato je pomemb na 
dejav nost pri osve šča nju držav lja nov o pome nu več je ga zna nja, od kate re ga je 
odvi sna tudi nji ho va bodoč nost, zapo slit ve ne možno sti, traj na skrb za vse živ ljenj-
sko uče nje, alter na tiv ne reši tve, skrat ka, eko nom sko in kultur no bla go stanje.

Omenjene so bile agen ci je; ta hip se ne bi opre de lje val, ali usta noviti eno ali 
dve. Vsekakor pa mora agen ci ja (ali dve) skr be ti po eni  strani za osnov ne 
ra zi s ka ve, po drugi pa za apli ka tiv ne oz. indu strij ske razi ska ve in uvel jav lja-
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nje teh no lo ške poli ti ke ter vklju če va nje v med na ro dno sode lo va nje, kot tudi 
skr be ti za pove za vo gospo dar stva, razi sko val nih inšti tu tov in uni verz. Naloga 
vlade pa je, da vse to omo go či. Tudi podi plom sko izo bra že va nje posta ja ključ-
na kom po nen ta eko nom ske ga razvo ja. Zato je Finska 1995. leta pri če la z 
usta nav lja njem samo stoj nih podi plom skih šol in jih imajo danes 114. Te nove 
podi plom ske šole so pove ča le šte vi lo dok tor jev  znanosti, skraj ša le štu di je ter 
raz vi le bolj pro fe si ona len odnos do razi sko val ne ga dela. Ker se Finska zave da 
svoje majh no sti, po drugi  strani pa eko nom ske ga poten ci ala, seve da s pomoč-
jo take ga siste ma nabi ra tudi podi plom ce od dru god, jih šti pen di ra ter na ta 
način pove ču je svojo znan stve no-razi sko val no bazo. Tudi mi smo majh ni in bi 
 morali Finski  slediti v vseh pozi tiv nih usme ri tvah, vključ no z dode lje va njem šti-
pen dij bodo čim stro kov nja kom, ki bi jih lahko  zajemali iz jugovz ho dne Evrope 
– naše bivše sku pne drža ve. Samo inve sti ci je v zna nje bodo Slovenijo reše va le. 
To je pre iz ku šen  recept ZDA, pa tudi Evropska sku pnost se sedaj trudi, da bi 
sle di la ameriške mu zgle du ter tako zaje ma la razi sko val ni kader od vse pov sod. 
Slovenija kot nova člani ca EU mora temu  slediti, saj bo le tako lahko obsta la 
v tej novi sku pno sti.

Dr. Jože Vižintin: Spoštovani gos pod pred se dnik drža ve, pred se du jo ča, cen je ni 
zbor.

Svoje razmiš lja nje na tej raz pra vi bi začel z dvema vpra ša njema. Prvič, ali lahko 
Slovenija dol go roč no  preživi brez pro duk ci je last nih in v svetu pre po znav nih 
pro izvo dov, in dru gič, ali je  dovolj, da se slo ven ska  znanost pred stav lja svetu 
le z odlič ni mi član ki v svetov nih revi jah. Prepričan sem, da to ni mogo če in da 
ni  dovolj. Vprašanje pa je, kaj mora mo sto ri ti in kako se mora mo orga ni zi ra ti, 
da bi  stanje izbolj ša li, poseb no ko vsto pa mo v Evropsko gospo dar sko sku pnost. 
Kot teh ni ku mi dovo li te, da nave dem nekaj šte vilk, za kate re  mislim, da bodo 
pona zo ri le  stanje, v kate rem smo. Čeprav je Slovenija res majh na deže la, je po 
šte vi lu razi sko val cev pri mer lji va z Evropo. Ravno tako  mislim, da je z Evropo 
pri mer lji va tudi po izdat kih, ki jih daje; govo ri mo vsaj o pov preč ju. Vendar 
tukaj vidim pro blem, in sicer, da imamo mi prav za prav dva sek to rja, poslov ne-
ga, ki izlo ča pri bli žno 0,82 odstot ka dru žbene ga pro duk ta, in vlad ne ga, ki izlo ča 
0,7 odstot ka dru žbene ga pro duk ta za razi ska ve in  razvoj. Med obema sek tor je-
ma pa se zame nja jo samo štir je odstot ki raz po lož lji ve ga denar ja. Iz tega dej stva 
lahko skle pa mo, da poslov ni ter vla dni in viso ko šol ski sek tor deluje ta  povsem 
 ločeno drug od dru ge ga, ker sode lu je ta le pri majh nih raz voj nih pro ble mih, ki 
zaje ma jo zane mer lji ve 4 odstot ke sred stev. Ali so vzro ki za to sub jek tiv ni ali 
objek tiv ni, si nismo enot ni, toda dovo li te mi, da svoj  pogled pona zo rim s šte vil-
ka mi. Slovenija ima 2,4 odstot ka veli kih pod je tij, 5,7 odstot ka sred nje veli kih 
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pod je tij in 91,9 odstot ka majh nih pod je tij. Na grobo sem ana li zi ral 15 naj več jih 
pod je tij v Sloveniji in ugo to vil, da jih ima samo 40 odstot kov final ni pro izvod 
z last no bla gov no znam ko. Analiziral sem tudi pre deloval no indu stri jo, ki je v 
letu 1999 po podat kih, ki sem jih dobil, zaje ma la 90 odstot kov slo ven ske ga bla-
gov ne ga izvo za. Ugotovil sem, da ima samo 50 odstot kov od 112 veli kih pod je tij 
zno traj te pre deloval ne indu stri je last ni  razvoj, od 441 sred nje veli kih pod je tij 
zno traj te indu stri je ima last ni  razvoj 21 odstot kov in od 261 majh nih pod je tij le 
7,7 odstot ka. Iz izku šenj vemo, da pod je tje, ki nima last ne ga razvo ja, veči no ma 
tudi nima last ne ga pro izvo da ali teh no lo gi je in je v  celoti odvi sno od razvo ja 
pod je tja, od kate re ga je pro izvod in teh no lo gi jo pridobi lo. Da pona zo rim, da je 
res tako, mi dovo li te, da nave dem nekaj podat kov. Slovenija je leta 1997 kupi la 
38 paten tov, 688  licenc, 180 pri mer kov znanj in izku šenj, 117 blagov nih znamk, 
75 pri mer kov teh nič ne doku men ta ci je in dru gih teh no lo gij, sku paj 2166 pri mer-
kov. Na drugi  strani tega poslov ne ga sek to rja imamo kako vost no, ven dar po 
mojem mne nju popol no ma raz drob lje no razi sko val no sfero, z ogro mno majh ni-
mi in med seboj neko or di ni ra ni mi pro jek ti. Na Univerzi v Ljubljani, na pri mer, 
pride 1,1 pro jek ta na pro fe sor ja uni ver ze. Posledice take ga  stanja so po mojem 
mne nju nasled nje: poslov ni sek tor name nja veči no denar ja za pove ča nje last ne 
ino va tiv ne dejav no sti z naku pom tuje ga zna nja in je pri tem uspe šen, kar kaže-
jo poda tki o izvo zu tudi na zah tev ne trge. Na drugi  strani pa razi sko val ci skr-
bi mo pred vsem za  doseganje last ne razi sko val ne odlič no sti z objav ljanjem član-
kov. Kot smo danes že več krat sli ša li, smo leta 1999 obja vi li 516 znan stve nih 
pri spev kov na mili jon pre bi val cev, kar je blizu pov preč ja OECD in Evropske 
sku pno sti. Po drugi  strani pa je Slovenija na osno vi doma če ga zna nja pro da la 
23 paten tov, 141 pri mer kov zna nja in izku šenj, 2 licen ci in nobe ne blagov ne 
znam ke ali samo 11 odstot kov pri mer kov v pri merja vi s kup lje ni mi pri mer ki 
tega osnov ne ga zna nja. Mislim, da se boste stri nja li z menoj, da sta oba sek-
to rja zelo uspeš na vsak zase, ven dar med njima ni več je ga sode lo va nja. Kaj 
sto ri ti? Po mojem mne nju bi bilo treba naj prej spre meniti kri te ri je za pri do bi tev 
finan ci ra nja pro gram skih sku pin in pro jek tov, ker seda nji kri te ri ji niko gar od 
nas ne sili jo v resno sode lo va nje z gospo dar stvom. Slovensko gospo dar stvo pa 
z znanos tjo mogo če ne sode lu je tudi zara di svoje struk tu re, v kate ri ni pre ti ra-
ne ga pre to ka idej niti  potreb za sku pno raz voj no sode lo va nje. Prav tako tudi ni 
pre ti ra nih  potreb po zapo sli tvi razi sko val cev z dok toratom  znanosti, ki v svetu 
pred stav lja jo uspe šen pre nos zna nja; Slovenija ima  povsem odpr te možno sti za 
 razvoj novih last nih pro izvo dov in teh no lo gij ali dopol ni tev obsto je čih  potreb 
21. sto le tja. Bil sem v dveh majh nih drža vah, kjer ugo tav lja jo enako. Vprašanje 
je le, ali smo v Sloveniji pri prav lje ni spre je ti tako odlo či tev, ki nam bo  povsem 
in nespor no odpr la pot k razvo ju dru žbe, teme lje če na zna nju. Če smo, potem 
se mora mo orga ni zi ra ti po zgle du nor dij skih držav, ki so na tem segmen tu po 
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mojem mne nju najuspeš nej še. Odločitve pa po mojem mne nju ne bi smeli spre-
je ti eno stran sko, ampak bi  morali za njen kon ti nu ira ni  razvoj enot no spre je ti 
odgo vor nost gospo dar stvo,  znanost in drža va. Pristopiti bi bilo treba tudi k 
reor ga ni za ci ji razvoj no ra zi sko val ne infra struk tu re, tako da bi v njej imeli ključ-
ni pomen inte gri ra ni pro jek ti, in ne več par ci al ni kot do sedaj, ter inter di sci pli-
nar no sestav lje ni teh no lo ški cen tri, v kate rih bi se glede na slo ven sko struk tu ro 
gospo dar stva lahko sre če va li pred stav ni ki majh nih in sred nje veli kih pod je tij 
ter bi s pomoč jo znan stve ni kov in razi sko val cev sku paj  razvijali nove pro izvo de 
in teh no lo gi je. Hvala lepa.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti dr. Franc Vodopivec, člo vek, 
ki ima mnogo izku šenj pri pre na ša nju zna nja v pra kso in je dobit nik letoš nje 
Zoisove nagra de za živ ljenj sko delo, za kar mu vsi sku paj še  enkrat česti ta-
mo.

Dr. Franc Vodopivec: Hvala lepa, gos pod pred se dujoči, gos pod pred se dnik, 
gospe in gospod je, naj le pša hvala za pova bi lo na ta  posvet. Povedati moram, 
da so mi šte vil ni pred go vor ni ki »vzeli vso sapo«. Nekaj tega, kar so  povedali 
gospod je Rozman, Bučar, Čuk, Peklenik, Polenec, Rotar, Sočan in Stanovnik, je 
 zapisano tudi v mojem sestav ku, zato tega ne bom ponav ljal. Zelo vesel sem, 
da je vlada, kot sem razu mel nje ne ga pred se dni ka, zače la upošte va ti razi sko-
va nje in  razvoj, ne  znanosti. Kajti  znanost je eden od pro duk tov razi sko va nja 
in razvo ja, drugi pro duk ti, pro izvo di so novi trgi za naše pro izvo de, so nove 
delov ne teh no lo gi je. Pa ne samo teh no lo gi je v indu strij skih fir mah, ampak 
tudi teh no lo gi je v držav ni upra vi, pri pobi ra nju dav kov, v zdrav s tvu, šol stvu 
itd. Vsi te pre no ve potre bujemo. Z vsto pom v Evropsko unijo ne spre je ma mo 
samo nove ga prav ne ga reda. Predvsem je to dejan ska obve znost vlade, ki pa 
se seve da ne more  omejiti samo na to, da sred stva usmer ja, ampak mora tudi 
nad zo ro va ti, kako se ure sni ču je jo dogo vor je ne poli ti ke. Ne sme se nam reč 
več zgodi ti, kar se je doga ja lo po letu 1995, ko nismo ure sni če va li poli tik, 
zapi sa nih v naci onal nem razi sko val nem pro gra mu, in tudi ne  tistih v memo-
ran du mih pro ra ču na, ki sem jih sicer vsako leto kot član držav ne ga sveta 
zelo skrb no pre bral in so bili vsako leto tudi zelo dobro  zapisani. Hvala lepa 
gos po du Rotarju, ki je ome nil zrele teh no lo gi je. V tej dru žbi neka ko obsta ja 
obču tek, kot da bomo drugo leto v Sloveniji zrele teh no lo gi je kar zapr li, da se 
bodo naši ljud je, tudi naši inže nir ji, razi sko val ci, zapo slo va li samo v viso kih 
teh no lo gi jah. To je seve da potreb no. Glede evrop skih pri ori tet,  mislim, da jih 
je ome nil Rozman: naj jih bo toli ko, koli kor jih lahko ude ja nji mo v tem pro sto-
ru, in to s tem, kar imamo na voljo mate ri al no, kadrov sko itd. Gospod Sočan 
pravi, če sem dobro razu mel, da imamo slabo infra struk tu ro. Trdim, da to ni 
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res. Infrastrukturo imamo dobro, slaba je moti vi ranost, da bi dose gli tiste cilje, 
ki smo si jih zasta vi li v takih in dru gač nih doku men tih. Imeli smo celo vrsto 
stra te gij. Imeli smo stra te gi jo pove ča nja kon ku renč no sti in pri bli že va nja Evropi 
1995–2000 – mnogi od vas jo pozna jo in tudi vedo, kaj se je od te stra te gi je 
ure sni či lo. Na ravni spre jemanja prav ne ga reda se je nare di lo ogro mno, drug je 
pa mnogo manj.

Samo še dve rep li ki. Gospod Žekš je ome nil Švedsko kot para doks, ki veli-
ko vlaga, pa menda neka ko zaosta ja. V sezna mu kom pe ti tiv no sti pri viso kih 
teh no lo gi jah, ki je bil pred nekaj mese ci objav ljen v revi ji Innovation and 
Technology, ki izha ja v Bruslju, je Švedska vodil na v tre tji ni vseh podro čij, na 
neka te rih področ jih je vodil na Finska, pre osta lo pa je poraz de lje no med druge 
drža ve. Rad bi, da bi pri šli do take ga  stanja kot Švedi, s takim BDP-jem in z 
rela tiv no majh no mobil nos tjo v razi sko val nem sek tor ju. Popolnoma se strin jam 
s tem, kar je pred la gal gos pod Žekš: za božjo voljo, v spre jemanje odlo či tev o 
razvoj no ra zi sko val nih pro gra mih ne vklju čuj mo razi sko val cev. Toda obve zno 
jih vklju či mo v pri pra vo teh pro gra mov. Odločitev o spre je mu pro gra mov je 
samo stvar vlade ozi ro ma Državnega zbora, ki s tem sprej me obve zno sti za 
finan ci ra nje in tudi obve znost nad zo ra pora be tega jav ne ga denar ja. S tem sem 
kon čal,  čeprav nisem pove dal niče sar od tis te ga, kar sem napi sal.

Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti dr. Danilo Zavrtanik, Politehnika 
Nova Gorica. Prosim.

Dr. Danilo Zavrtanik: Hvala lepa za  besedo, spo što va ni gos pod pred se dnik, 
drage kole gi ce in kole gi. Ne vem, ali se za konec spo do bi biti kri ti čen, toda ker 
sem v današ nji raz pra vi pogre šal pred vsem samo kri ti ko, mi dovo li te nekaj besed 
na to temo – bolj v luči ana li ze  stanja, kje smo, in  tistih nekaj kora kov, ki bi jih 
 morali  narediti, pa jih dela mo s tako težko nogo. Naj posku sim samo v nekaj 
toč kah opi sa ti  stanje v razi sko val ni in viso ko šol ski sferi. Takoj je mogo če opa-
zi ti veli ko raz drob ljenost, ki je zna čil na za Slovenijo in ne tudi za raz vi ti svet. 
V raz vi tem svetu se čim bolj pove zu je jo; v zad njem času tudi najemi nent nej še 
 ameriške uni ver ze, ko izgu bi jo pri mat, pre stiž na dolo če nem področ ju, nare-
di jo sku pen štu dij ski prog ram, zato da ponov no pri te gne jo naj bolj še štu den te. 
Mi si v tem tre nut ku niti pred stav lja ti ne znamo, da bi bilo to mogo če tudi v 
Sloveniji.

Kar me oseb no moti in se mi zdi že nekoli ko zasta re lo, je, da se veči no ma raz-
prav lja o bazič no sti in apli ka tiv no sti razi skav. Tudi to je svet že pre bo lel. Danes 
se pre bo ji dela jo pred vsem z veli ki mi pro jek ti, v kate re pri te gne te vse, ki na 
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dolo če nem področ ju nekaj znajo, od bazič ne ga razi sko val ca do inže nir ja in ljudi 
iz indu stri je. Skratka vse, ki lahko na posa me znem področ ju poma ga jo  narediti 
pre boj. Tipično za veli ke prog ra me je, da ideje ozi ro ma  pobude nasta ne jo zunaj 
sfere poli ti ke. Seveda se razi sko val ci tudi pogo var ja mo, to ni čisto neodvi sno od 
nas. Vse moder ne stva ri – nano teh no lo gi je, bioteh no lo gi ja, konec kon cev tudi 
tera herč ne tele ko mu ni ka ci je, ki so mogo če zani mi ve celo za Slovenijo – pote ka jo 
na ta način. Bojim se, da bi v Sloveniji, če bi v tem tre nut ku hote li sku paj vzpo-
sta vi ti neki tak pro jekt, prog ram, imeli veli ke teža ve pri vklju če va nju raz dvo je nih 
ljudi v delo na takem pro jek tu.

Dalje, vsaj po mojem mne nju, so naše insti tu ci je orga ni zi ra ne rela tiv no kla sič-
no, če ne celo malo zasta re lo. Posledično sledi temu slab menedž ment. Ne 
zato, ker imamo v Sloveniji slabe direk to ri ce in direk tor je inšti tu tov ali slabe 
rek tor je in rek to ri ce, ampak pre pro sto zato, ker siste ma, ki ni moder no orga-
ni zi ran, ne more te moder no  voditi. In to je pro blem v Sloveniji. V vseh teh 
drža vah, o kate rih so danes govo ri li pred go vor ni ki, so tako uni ver ze kot inšti tu-
ti bolj podob ni pod je tjem kakor aka dem skim usta no vam. Akademizem se seli; 
vem, na pri mer, da na Japonskem tre nut no pote ka kom plet na reor ga ni za ci ja 
uni verz, ki so bile  doslej zelo kla sič ne, morda celo naj bolj kla sič ne na svetu. 
To se spre mi nja, mi pa teh kora kov ne zmo re mo sto ri ti.

Če se o tem pogo var jam v krogu kole gov, se dokaj hitro strin ja mo, da so to res 
pro ble mi. Če pa se kate ri od nas opo gu mi in pre dla ga, naj kaj spre me ni mo, 
se takoj poja vi strah pred kakrš no koli spre mem bo, in ta strah nato tipič no 
eska li ra v trma sto vztra ja nje – da bi le osta lo tako, kot je bilo  doslej, ko je 
bilo tako lepo! Mislim, da bomo v Sloveniji pre pro sto  morali  narediti teh nekaj 
kora kov, pa tudi druge, ki so jih ome ni li pred go vor ni ki. V viso ko šol ski in znan-
stve ni sferi smo slabo izko ri sti li zad njih deset ali dva najst let tran zi ci je, zelo 
slabo. Gospodarskemu sek tor ju se je to zgo di lo, nam pa pre pro sto naj brž ni 
bilo treba, in zno traj sfere nismo zbra li  dovolj pogu ma, da bi to nare di li. Zdaj 
bomo to  morali  narediti na hitro! Z vsto pom v Evropsko unijo se bo na področ-
ju viso ke ga šol stva in razi sko val ne dejav no sti zgo di lo mar si kaj. Konkurenca 
se bo odpr la in  morali si bomo  izboriti pro stor v tej odpr ti Evropi. Govorim 
seve da za ta  segment  znanosti in viso ke ga šol stva.
Za konec bi rad rekel samo še to, da so mi bile zelo všeč misli poslan ca Rudija 
Mogeta, malce pa me je zaskr be lo, ko ste se vsi rahlo  zasmejali, ker so se vam 
naj brž zdele nje go ve misli pre več futu ri stič ne. Rekel bi tako le: če ima člo vek 
ambi ci jo in pogum, se mu bo, z malo sreče, goto vo kaj zgo di lo, če pa ambi cij 
nima, je lahko pre pri čan, da se mu ne bo zgo di lo nič. Hvala lepa.
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Dr. Boštjan Žekš: Hvala lepa. Zadnji je na vrsti, ne zara di abe ce de in ne zara-
di zani če va nja Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa, ampak zato, ker se je zad nji 
pri ja vil, gos pod Franci Feltrin, Svetovni slo ven ski kon gres. Prosim.

Franci Feltrin: Spoštovani pred se dnik drža ve, spo što va ni zbor, hvala lepa za 
 besedo. V svo jem izva ja nju bom zelo kra tek, ker smo že veli ko sli ša li o tem, o 
čemer sem  mislil pove da ti tudi sam. Posebej bi pouda ril to, da pri Svetovnem 
slo ven skem kon gre su že sedem let zbi ra mo in vabi mo znan stve ni ke vseh strok, 
slo ven ske ga rodu, na strokov na  srečanja s kole gi, ki živi jo in dela jo v Sloveniji. 
Do danes smo imeli že sedem zelo uspeš nih  srečanj. Nekateri od vas ste se teh 
 srečanj že ude le ži li in lahko nji ho vo pomemb no vlogo tudi potrdi te.

Kot pred stav nik Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa bi želel pova bi ti vse pri sot-
ne, da bi se v pri hod nje ude le ži li teh  srečanj in spo zna li slo ven sko inte lek tu al-
no moč, ki živi in ustvar ja zunaj naših meja. Gospod Moge je rekel, da nima-
mo astro nav tov. Imamo jih, od astro nav tov do zidar jev, ki so v svetu uspe li, 
a žal o njih vse pre ma lo vemo. Med njimi je stro kov njak, ki gradi mosto ve z 
naj več ji mi raz po ni na svetu. Mirno lahko rečem, da imamo po svetu stro kov-
nja kov vseh vrst. Povabimo jih! Moram pa reči, da sem ob obi sku posa me znih 
stro kov nja kov v Slovenijo nale tel tudi na veli ke teža ve. Imeli smo pri mer, ko 
smo  morali slo ven ske mu pre da va te lju iz tuji ne, kljub temu, da je pri šel na 
ura dno pova bi lo fakul te te, potne stro ške pla ča ti iz bla gaj ne SSK. Tu ni raz lik 
med tisti mi stro kov nja ki, ki so po štu di ju v Sloveniji odšli po zna nje v svet in 
tisti mi, ki so  rojeni v tuji ni in so tam tudi doštu di ra li. Mnogi od njih v pri prav-
ljenosti svoje zna nje pre ne sti tudi med slo ven ske štu den te in kole ge pro fe sor je, 
pa se pre mno go krat zata kne že pri samem posku su, zato  mislim, da ne smemo 
vedno kri ti zi ra ti samo držav ne admi ni stra ci je, ampak se mora mo zazre ti tudi 
vase ter odpre ti vrata našim roja kom iz sveta. Ne glej mo na to, ali so diplo mi-
ra li v Sloveniji ali kje zunaj, zdru ži mo zna nje za pri ho dnost Slovenije v zdru-
že ni Evropi in v svetu.

Ker je med pri sot ni mi tudi g. pred se dnik dr. Žekš, ki je pred se dnik SAZU, 
naj bo moja kri ti ka namenje na usta no vi, ki jo zasto pa. Za nas pri SSK je 
nera zum lji vo, da se Slovenska aka de mi ja  znanosti in umet no sti brani spre je ti 
v svoje vrste tudi znan stve ni ke slo ven ske ga rodu iz sveta. Pri SSK smo pred 
leti tej insti tu ci ji posla li kar nekaj pred lo gov, ki v svetu pome ni jo vrh posa-
me zne znan stve ne pano ge in bi po naši pre so ji sto ri li velik korak  naprej, da 
jih pri zna va mo za svoje. Naj našte jem samo nekaj emi nent nih, ki jih naj brž 
vsi pozna te: dr. Jožica Padell Ledinek, prof. dr. Jože Velikonja, dr. Lojze Arko, 
prof. dr. Anton Mavretič in še drugi, pa so bili pri nas krat ko malo zavr nje ni. 
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Mislim, da bi mora la biti aka dem ska insti tu ci ja prva, ki bi slo ven ske znan stve-
ni ke, ki delu je jo izven Slovenije pova bi ti v svoje vrste. Slovenski stro kov nja ki 
po svetu bi tako spo zna li, da jim Slovenija ni več mače ha, ampak mati, ki jih 
vabi, želi in potre bu je. Naj pouda rim, da ti slo ven ski stro kov nja ki, ki so pri zna-
ni znan stve ni ki, ne išče jo dobič kov, ampak le pozor nost in spo što va nje svoje 
domo vi ne. Velikokrat se spra šu jem, ali ni morda prav v tem, da ne postav lja jo 
svoje cene, nji ho va napa ka.
Prepričan sem, da bi se od njih lahko mar si če sa nauči li in spo zna li, da še 
zda leč ne pozna mo in znamo vsega, kar danes zmore svet  znanosti. Zato 
ne smemo zane ma ri ti izmen ja ve mnenj pri zna nih stro kov nja kov, pa tudi ne 
izme njav štu den tov, ki so na fakul tet nem podi plom skem štu di ju. Na to nas še 
pose bej opo zar ja tre tja gene ra ci ja Slovencev iz Avstralije, ki si že nekaj let pri-
za de va, da bi v Slovenijo pri ha ja li na štu dij, podi plom ski štu dij in izmen ja vo 
teore tič ne ga zna nja in  dobrih praks.
Pri SSK v nasled njem letu pri prav lja mo  srečanje arhi tek tov in grad be ni kov. 
Srečanje stro kov nja kov iz tega področ ja bo prvo te vrste. Srečanje bomo orga-
ni zi ra li na pobu do slo ven skih arhi tek tov iz tuji ne. Proti vsem pri ča ko van jem 
se je še pred ura dnim pova bi lom na to  srečanje ogla si lo 27 v svetu pri zna nih 
slo ven skih arhi tek tov. Do sedaj smo imeli že sedem raz lič nih  srečanj, in sicer 
zdrav ni kov, znan stve ni kov, gospo dar stve ni kov in pod jet ni kov.
Vabim vse pri sot ne, da se ogla si te v uprav ni pisar ni Svetovnega slo ven ske ga 
kon gre sa, kjer vam bomo poda ri li zbor nik z letoš nje ga znan stve ne ga  srečanja, 
ki je pote ka lo na Bledu. Ob posa me znih strokov nih član kih boste spo zna li 
upra vi čenost naše ga dela. Mnogi ude le žen ci so  povedali veli ko zani mi ve ga 
in korist ne ga, pa naj so to bili slo ven ski stro kov nja ki iz Slovenije ali iz sveta. 
Hvala za poslu ša nje in nasvi de nje na pri hod njič.

Predsednik dr. Janez Drnovšek: Hvala, ker ste se odzva li vabi lu na naš tre tji 
pogo vor o pri ho dno sti. Govorili smo že o stra te ških zuna nje po li tič nih temah in 
o vpra ša nju vred not. Sedaj pre ha ja mo na temo, ki je nespor no ključ na, pomemb-
na za pri ho dnost. To je vloga zna nja in  znanosti v pri ho dno sti Slovenije. Tema, 
o kate ri se bomo  skušali pogo voriti, je, kako čim bolje izko ri sti ti vse naše zmog-
ljivosti, da bi se lahko ena ko vre dno vklju či li v sve tov no, zla sti gospo dar sko 
tekmo. V takš ni tekmi je vloga  znanosti temelj ne ga pome na. Skupaj s svo ji mi 
sode lav ci sem oce nil, da bi se bilo morda smi sel no pogo voriti, ob tem ko vsto-
pa mo v Evropsko unijo in se v Sloveniji zače nja neko novo obdob je, kako 
izko ri sti ti naše zmog ljivosti, tudi naše poseb no sti, da bi bili v tem novem evrop-
skem obdob ju čim uspeš nej ši. Vsi vemo, da se tudi Evropa ponov no pogo var ja, 
oce nju je svoje zmo žno sti, išče poti, kako bi vzpo sta vi la ena ko vre dno tekmo z 
Združenimi drža va mi Amerike na področ ju  znanosti in gospo dar stva. Evropa 
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mar si kje zaosta ja za ZDA in tudi neka te re druge drža ve na dru gih celi nah 
zelo hitro napre du je jo, zato bo Evropa, tako kot tudi Slovenija, mora la najti 
poti iz neka te rih svo jih inert no sti, poiska ti neka te re hitrej še možno sti razvo ja 
in pro do ra.

V pre te klo sti smo že veli ko krat govo ri li o tem, kak šen vzo rec potre bujemo v 
Sloveniji. Ali naj drža va izbi ra pano ge in dejav no sti ter dolo ča, kate re so pri ori-
tet ne, in potem tja usmer ja tja čim več resur sov, vključ no z znan stve nim delom? 
Navadno smo na to odgo var ja li, da v Sloveniji ne  moremo  graditi na takem plan-
skem pri sto pu, da gra di mo na fle ksi bil no sti, na odlo či tvah šte vil nih sub jek tov, 
ki se v hitro spre mi nja jo čih se oko li šči nah v svetu lahko sami bolje in hit re je 
znaj de jo kot drža va. Strinjamo pa se, da mora drža va zago to vi ti potreb ne instru-
men te, da gospo dar skim in tudi znan stve nim sub jek tom omo go či mo čim hitrej še 
pri la gajanje. Zagotoviti je treba tudi čim več med se boj ne ga komu ni ci ra nja, ki ga 
je v Sloveniji pogo sto pre ma lo, komu ni ci ra nja med raz lič ni mi mini str stvi, raz lič-
ni mi znan stve ni mi in dru gi mi insti tu ci ja mi. Komuniciranje med gospo dar stvom, 
drža vo in znanos tjo je potreb no, da bi našli prave in  dovolj hitre odgo vo re na 
svetov ne izzi ve. Morda bo ravno v tem smi slu naš pogo vor pri spe val kaj nove-
ga in pri ča ku jem, da tudi ne bo zad nji, da bi mu lahko sle di li še drugi, ki bi 
vzpo sta vi li neko stal no dina mi ko in hitrej ši  razvoj. Na tem področ ju imamo več 
nosil cev, ki delu je jo samo stoj no in seve da po svoji odgo vor no sti. Vesel sem, da 
ta pogo vor orga ni zi ra mo sku paj s Slovensko aka de mi jo  znanosti in umet no sti 
in da bo danes z mano, če temu tako rečem, sovo di telj pogo vo ra, gos pod Žekš, 
pred se dnik SAZU. Na naj bolj ši možni način bomo posku ša li pogo vor pri pel ja ti 
do čim bolj ših rezul ta tov. Predlagam, da zač ne mo kar s pred vi de ni mi uvo dni mi 
govor ni ki.

Vabim naj prej dr. Franceta Bernika, čast ne ga člana Slovenske aka de mi je  zna-
nos ti in umet no sti. Prosim.

Dr. Janez Drnovšek: Hvala za vaše raz pra ve. Mislim, da je bilo  izrečenih zelo 
veli ko zani mi vih misli, ocen, pri po ro čil. Pozorno sem poslu šal in  mislim, da 
so tudi drugi. Vesel sem, da sta oba  ministra zdr ža la do konca, mini ster za 
 znanost, šol stvo in šport ter mini stri ca za gospo dar stvo, ki sta prav za prav 
najod go vor nej ša za teme, o kate rih smo se danes pogo var ja li. Naj posku šam 
tudi jaz odgo voriti na vpra ša nje, kaj prav za prav pri ča ku jem od naše ga pogo vo-
ra. Upam, da bo to neka dodat na spod bu da, da pro ce si ste če jo v pravo smer in 
se inten zi vi ra jo. V obdob ju od usta no vi tve drža ve smo se v Sloveniji ukvar ja li 
z veli ki tema mi, vzpo stav lja li smo drža vo, jo pri pe lja li do Evropske unije in 
Nata ter vzpo stav lja li  sistem. Dejansko smo zdaj na neki pre lo mni točki. Ker 
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sem bil veči no tega časa pred se dnik vlade, po pra vi ci povem, da smo porab lja li 
zelo veli ko ener gi je za »veli ke teme«, vzpo sta vi li smo temelj no infra struk tu ro 
in Slovenijo kot tako, kot drža vo ter jo ume sti li v Evropi, v svetu.

Mislim, da je čas tovrst nih veli kih tem mimo. Zdaj se mora mo ukvar ja ti s 
tema mi, kot je današ nja: zna nje in  znanost, kar seve da ni nepo memb na tema. 
Skušali bomo najti naj bolj še odgo vo re na to, kako odgo voriti na izzi ve, s kate-
ri mi se sre čujemo, kako se naj bo lje ume sti ti tudi na tem področ ju. Ta pogo vor 
je miš ljen pred vsem kot spod bu da, kot  možnost, da zbe re mo ljudi z raz lič nih 
podro čij, ki bi se  morali pogo ste je kot do sedaj sre če va ti in drug z dru gim sode-
lo va ti. Izmenjava raz lič nih mnenj, tudi z vidi ka današ nje pro ble ma ti ke, se mi 
zdi zelo pomemb na. Kot že tudi za prejš nja pogo vo ra bomo pri pra vi li povzet ke 
in pri po ro či la. Priporočila, ki izha ja jo iz vaših raz prav, bomo posre do va li vsem 
vam in tudi insti tu ci jam, ki se jih tiče jo. Mislim, da bomo potem v sode lo va nju 
s SAZU-jem in vlado rekli še kakš no  besedo o tem, ali bi bilo potreb no sto ri ti 
še kaj, da bi se stva ri na tem področ ju pospe ši le. Predsednik drža ve pri tem 
nima nekih izvr šil nih poobla stil, kot jih ima na pri mer  ameriški pred se dnik. V 
skla du z našim siste mom pa lahko vzpo stav lja  dialog, ga spod bu ja in skuša na 
ta način pri spe va ti k hitrej še mu raz re še va nju stva ri. Še  enkrat hvala za sode lo-
va nje in upam, da se bomo kmalu vide li ob kakš ni podob ni pri lo žno sti.
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Dr. France Bernik
Čast ni član SAZU

Znanost in vred no te

Pri razmiš lja nju o  znanosti gre pra vi lo ma za dva sklo pa vpra šanj. Najprej gre 
za zuna nji okvir, zno traj kate re ga se  znanost razvi ja, za poli ti ko  znanosti, tudi 
za njeno pove za vo z dru gi mi področ ji, npr. z gospo dar stvom, za sred stva, ki 
jih drža va name nja razi sko va nju, gre skrat ka za pogo je, ki  znanost pospe šu je jo 
ali zavi ra jo. Mogoče pa je o  znanosti razmiš lja ti bolj nepo sre dno. Zastaviti je 
mogo če vpra ša nja, ki zade va jo sámo  znanost, polo žaj, v kate rem je  znanost ta 
čas, se vpra ša ti, kate re so njene raz voj ne tež nje, ne nazad nje, kak šen je njen 
odnos do vred not.

V vsej svoji novo ve ški zgo do vi ni, morda z nekaj  odstopanji, živi Evropa v 
obdob ju  razuma, v obdob ju  znanosti kot naj viš je avto ri te te duha. Znotraj nje 
imajo osred njo vlogo mate ma ti ka in nara vo slov ne vede, ki so se jim v 19. in 
20. sto le tju pri dru ži le teh ni ške  znanosti, v zad njem času še biome di cin ske, vse 
s svo ji mi šte vil ni mi, komaj slu te ni mi odkri tji, ki ute gne jo  povsem spre meniti 
živ lje nje na Zemlji. Značilnost take ga razvo ja  znanosti je v tem, da pri pa da 
huma ni stič nim in soci al nim zna no stim kljub izje mnim dosež kom v pre tek lih 
sto le tjih in seda njosti dru got na vloga. Še več – te  znanosti pogo sto prev ze ma jo 
nara vo slov no-mate ma tič no  metodo miš lje nja in jo upo rab lja jo kot meri lo za vre-
dnost svo jih razi skav. Ne pre se ne ča zato teza nem ške ga soci olo ga Maxa Webra, 
ki izha ja iz pove da ne ga in ki že več kot sto le tje vzne mir ja duhov no Evropo, 
teza o vred not no nev tral ni, neopre de lje ni  znanosti, o  znanosti brez vred not. 
Tako ime no va na  »wertfreie Wissenschaft« posta ja pred met raz prav širše jav-
no sti, pove zu je se celo z razmiš lja njem o pre ži ve tju člo veš tva. Zakaj je tako, 
izha ja iz boja zni, da je danes mogo če vse izsled ke vseh  znanosti upo rabiti in 
zlo rabiti, napo sled tudi zara di močno  razvejane spe ci ali za ci je  znanosti. Velika 
dife ren ci aci ja zapi ra posa mič nim vedam  pogled na sosed nje vede, zla sti na 
 celoto. Vsem pa se zdi last ni nap re dek pomemb nej ši od razvo ja dru gih ved, od 
uni ver zal ne ga zna nja in nje go vih učin kov na člo veš tvo.

Danes se  znanost in teh ni ka lahko pohva li ta z veli kan ski mi odkri tji. Od glo-
bin ske ga, sko raj never jet ne ga pro do ra v mikro ko zmos do sanj ske ga raz kri tja 
makro ko zmo sa smo boga tej ši za osup lji va nova spozna nja, pa tudi obre me nje-
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ni za nova vpra ša nja. Ali smemo spre mi nja ti gen sko zasno vo člo ve ka? Smo 
za sploš no pre po ved klo ni ra nja živih bitij, ali naj bo dovo ljeno klo ni ra nje v 
znan stve ne in tera pevt ske  namene? Naj miro ljub no upo ra bo atom ske ener gi je 
nada ljujemo in stop njujemo? Naj z vodo, zra kom in gozdo vi raz po la ga mo, kot 
da gre za obnov lji ve vire naše ga pla ne ta? Mar smejo boga te drža ve pro izva ja ti 
toli ko hrane, da jo lahko uni ču je jo, med tem ko mili jo ni umi ra jo od  lakote? In 
ne nazad nje – kam vodi uži va nje mamil in mul ti pli ci ra no nara šča nje obo le lih 
za aid som? Znanost torej zade va ob neke meje, zla sti kadar se mate ri ali zi ra v 
upo rab nih dosež kih in kadar učin kov teh dosež kov ni mogo če natan ko pred vi-
de ti. Zato se ne spra šujemo, kam lahko še seže pra sta ra tež nja po spo zna nju, 
po odkri va nju nove ga, še nezna ne ga, kajti  znanost osta ja neza dr žna. Njena 
avto no mnost je nespor na in  znanost bo taka osta la, neodvi sna je in bo od 
vseh insti tu cij in vseh ide olo gij dru žbene ga živ lje nja. Vprašujemo se kveč je mu 
lahko, ali bo mogla v seda njem obdob ju zgo do vi ne osta ti neodvi sna tudi od 
vesti in zave sti člo veš tva.

Do sem je  znanost razum lje na kot sci en ces, kot pojem, s kate rim ozna ču je jo 
v anglo sa škem svetu nara vo slov ne, teh ni ške in biome di cin ske vede. Ostane 
nam, da posku ša mo krat ko opre deliti še odnos duhov nih in soci al nih  znanosti, 
tako ime no va nih huma ni ti es, do vred not. V ta namen se zdijo naj pri mer nej-
še  znanosti, ki pre uču je jo umet no sti, tem bolj, ker je para di gma teh  znanosti 
veči del zna čil na za vse huma ni stič ne vede, za nji hov pri stop do tema ti ke, do 
pred me ta razi sko vanj.

Najopaznejša zna čil nost duhov nih ved v zad njih dvaj se tih, tri de se tih letih v 
Evropi je prev la du jo ča tež nja po sci en ti fi ka ci ji (nem ško Verwissenschaftlichung). 
To pome ni, da so duhov ne vede pre vze le razi sko val ne  metode nara vo slov nih ved 
in  tistih dru žbo slov nih disci plin, ki so se prav tako oblikova le pod vpli vom mate-
ma tič no-nara vo slov ne ga nači na miš lje nja. Znanstvenost duhov nih ved se že nekaj 
deset le tij meri po teoret skih mode lih in tipo lo gi jah, po uspeš nem uvel jav lja nju 
komu ni ka cij skih, struk tu ra li stič nih, semi otič nih in empi rič nih metod. Posledica 
take, nedvo mno eno stran ske meto do lo ške usmer jenosti so pre moč teo ri je, izra zi ta 
odtu jenost od pred me ta razi sko va nja – v zna no stih o umet no stih odtu jenost od 
umet no sti –, izk lju či tev sub jek ta iz razu me va nja pred me ta, skrat ka popred me te-
nje real no sti, do kate re indi vi du al na estet ska izkuš nja, če gre za umet nost, nima 
dosto pa. Označuje se za poljub no, samovolj no, neznan stve no. Tematsko kaže jo 
sodob ne duhov ne in soci al ne vede veli ko naklo njenost do nega tiv ne res nič no sti. 
Pod vpli vom filo zo fi je zgo do vi ne, poli ti ke in medij ske psi ho lo gi je sko raj pra vi-
lo ma obrav na va jo poja ve dezi lu zi oni zma in pesi mi stič na raz po lo že nja, člo ve ka 
brez pozi tiv nih možno sti, pora že ne ga v dru žbenih pro ce sih. Značilna je  zastrtost 
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pred me ta razi sko va nja, nje go va odda ljenost in izgu ba celo vitosti, kar je poudar ka 
vre dno zato, ker je spe ci fič nost duhov nih  znanosti ravno v poseb no sti pred me ta 
in poseb ni ude le žbi razi sko val ca pri pre uče va nju. Protitendenca, ki se pojav lja 
v zad njem času, v zad njih letih, posku ša ponov no uvel ja vi ti prav to: zave zanost 
pred me tu, spod bu ja nje in osvo bo di tev nje go ve spo ro čil no sti, pred vsem pa spro-
sti tev estet ske občut ljivosti razi sko val ca, če gre za pre uče va nje umet no sti, in 
pre obra zbo estet ske izkuš nje v celost no razu me va nje pred me ta. V odgo vor no-
sti do inte gri te te pred me ta kot tudi do upo rab ni kov razi sko val nih dosež kov bi 
mogli vide ti etič no vred no to  znanosti pa tudi zame tke soci al ne komu ni ka ci je 
 znanosti. Zavest odgo vor no sti, ki se pojav lja v duhov nih vedah, je toli ko večja, 
koli kor večja je indi vi du al na ude le žba razi sko val ca. Praksa zad njih deset le tij pa 
je nasprot no daja la pre dnost neoseb nim mode lom, kla si fi ka cij skim she mam in 
kon struk tom, zato  doslej ni bilo mogo če  govoriti o odgo vor no sti, ne do tema ti ke 
razi skav ne do upo rab ni kov razi sko val nih dosež kov. Seveda je odgo vor nost nara-
vo slov ca, čigar izsled ke bi mogli zlo rabiti proti člo veš tvu, dru gač na od škode, ki 
bi jo poten ci al no pov zro či la huma ni stič na  znanost in bi pri za de la duhov no sfero 
člo ve ka.

Kljub neka te rim raz li kam odkri va mo v sodob ni  znanosti vseh vrst in usme ri-
tev glob lje stič ne točke. Uveljavlja se spo zna nje, da se nobe na veda danes ne 
more razvi ja ti samo iz sebe. Samozadostnost posta ja pre se že na, v ospred je 
stopa  celota in njena vse večja notra nja soodvi snost. Oglaša se odgo vor nost in 
 zavest o pogub nih posle di cah, ki bi jih spro ži lo fizič no ogro ža nje člo ve ka ali 
ogro ža nje nje go ve ga dosto jan stva. V šte vil nih pomi sle kih, zadrž kih in pred vi de-
vanjih se v zarod kih naka zu je jo vred no te, tako moral ne kot soci al ne, estet ske, 
reli gi ozne in filo zof ske. Ne samo danes, naj brž niko li ne bomo mogli pono vi ti 
za Leibnizem, da je res nič ni svet naj bolj ši možni svet. Več zna menj pa kaže, 
da se v sodob ni  znanosti pre mi ka. Znanost  počasi, ven dar vztraj no spre mi nja 
iden ti te to v tem smi slu, da krepi svojo vero do stoj nost, s tem pa tudi vodil no 
vlogo v naši civi li za ci ji.
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Robert Blinc
Institut Jožef Štefan

Slovenska  znanost danes 
in po vsto pu v EU

Slovenija pa tudi Evropa sta v obdob ju veli kih spre memb. Vse evrop ske drža ve 
posku ša jo spod buditi gospo dar sko rast ter dose či viso ko zapo slenost in ras toč 
živ ljenj ski stan dard pre bi val stva ob hkrat nem varo va nju oko lja.

Eden temelj nih pogo jev za gospo dar sko rast je ustvar jal nost. Temelji evrop ske 
civi li za ci je, ki danes prev la du je v svetu, in teme lji razme ro ma viso ke živ ljenj ske 
ravni v Evropi in ZDA pa tudi pri nas so cikli teh no lo ških revo lu cij, ki teme lji jo 
na veli kih znan stve nih odkrit jih. To velja tako za odkri tje par ne ga stro ja in elek-
tro mo tor jev kot za odkri tja kvant ne meha ni ke, teo ri je rela tiv no sti, tran zi stor ja, 
raču nal ni ka in lase rja. Prva teh no lo ška revo lu ci ja v Evropi se je zače la z zdru-
ži tvi jo Newtonovih “Matematičnih osnov narav ne filo zo fi je” (ki so pove da le, da 
se dajo zako ni nara ve in zako ni teh ni ke mate ma tič no for mu li ra ti) z Galilejevim 
spo znanjem, da je treba narav ne zako ne pre ver ja ti z ekspe ri men ti. Za uspeh 
prve teh no lo ške revo lu ci je je seve da pomemb no tudi dej stvo, da je bilo tedaj 
dru žbeno ozrač je v Angliji in Evropi pravo in da je bil leta 1624 v Angliji spre-
jet prvi patent ni zakon, ki je zašči til inte lek tu al no last ni no in dal izu mi te lju za 
14 let izključ no pra vi co do upo ra be izuma.

Tudi danes se naka zu je nov cikel hit re ga teh no lo ške ga razvo ja, pred vsem na 
področ jih nano zna no sti, bioteh no lo gi je in infor ma cij skih ved. Sistemi, ki se v to 
ne bodo pra vo ča sno in ustvar jal no vklju či li, bodo ne le zaosta li, tem več bodo 
 postali celo odveč ni. Ob tem se spra šujemo, ali je naš razi sko val ni in izo  bra že-
val ni  sistem tako narav nan, da opti mal no spod bu ja ustvar jal nost, ki je potreb na 
za uspeš nost pri vsto pu v EU. Odgovorili naj bi na tri vpra ša nja:
– Kje smo?
– Kam  hočemo?
– Po kakš ni poti bomo šli in kakš no ceno smo pri prav lje ni pla ča ti, da 

 pridemo do zastav lje ne ga cilja?

Medtem ko je odgo vor na vpra ša nje, kam  hočemo, bolj ali manj jasen –  hočemo 
viso ko raz vi to gospo dar stvo z veli ko doda no vre dnos tjo pro izvo dov in sto ri tev, 
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soci al no drža vo, visok stan dard in polno zapo sli tev –, pa sta odgo vo ra na prvo 
in tre tje vpra ša nje pre cej težka.

Najprej se loti mo prve ga vpra ša nja: Kam se danes uvr šča naša  znanost? Hkrati 
mora mo odgo voriti tudi na vpra ša nje, ali smo  dovolj ustvar jal ni in kje so tiste 
zavo re v vzgoj nem in izo bra že val nem siste mu, ki ne spod bu ja jo ustvar jal no sti.

Znanstvena moč neke drža ve se po meto do lo gi ji svetov ne banke in International 
Institute of Scientific Information (ISI) med dru gim meri tudi po nasled njih 
dveh kazal ni kih: po šte vi lu publi ka cij v med na ro dnih znan stve nih revi jah, ki 
jih kot take pri zna va ISI, in po odmev no sti znan stve nih odkri tij, ki jih ISI 
meri s šte vi lom publi ka cij, uvr šče nih v gor nji en odsto tek publi ka cij z naj viš jo 
stop njo citi ranosti v dolo če ni vedi.

Po šte vi lu znan stve nih objav v letu 1999 je Slovenija na razme ro ma čast nem 
15. mestu s 516 obja va mi na mili jon pre bi val cev, med tem ko je na prvem 
mestu Švedska s 1431 obja va mi. Tudi po šte vi lu paten tov, podel je nih v ZDA 
na mili jon pre bi val cev v letu 1999, smo na ne tako sla bem 16. mestu: Slovenija 
ima 7 podel je nih paten tov, ZDA pa 315 na mili jon pre bi val cev. Razlika med 
nami in najuspeš nej ši mi je seve da pre ve li ka, ven dar je vrsta držav še za nami. 
Tudi na področ ju raču nal niš tva, bioteh no lo gi je in nano teh no lo gi je smo na 
svetov nih lest vi cah pri sot ni in nismo med naj slab ši mi. Vse to kaže, da je znan-
stve no teh no lo ška sfera v Sloveniji razme ro ma raz vi ta in da imamo na neka te-
rih področ jih nekaj posa me zni kov, ki se v svetu uspeš no uvel jav lja jo.

Povsem dru gač na pa je slika, ko gle da mo šte vi lo pogo sto citi ra nih objav na 
mili jon pre bi val cev. Tu je Slovenija na pre cej slab šem mestu, s tremi pogo sto 
citi ra ni mi obja va mi na mili jon pre bi val cev v obdob ju 1997–1999, med tem ko 
jih ima Danska na pri mer 69, ZDA 50, pov preč je EU pa je 31. Pri vrhun skih 
dosež kih, ki naj bolj odra ža jo znan stve no moč drža ve in meri jo ustvar ja nje 
nove ga zna nja, Slovenija tako znat no zaosta ja za raz vi tim sve tom. Zaostanek 
je večji, kot bi pri ča ko va li.

Od kod ta zaosta nek?
Ko sem pred mno gi mi leti diplo mi ral in leto zatem dok to ri ral na ljub ljan ski 
uni ver zi, sem z  ameriško šti pen di jo takoj odšel na eno naj bolj ših, če ne že na 
naj bolj šo teh no lo ško in nara vo slov no uni ver zo v ZDA, na MIT v Cambridgeu 
v Massachusettsu. Znanje, ki mi ga je dala ljub ljan ska uni ver za (in razi sko val-
ne izkuš nje, ki sem si jih kot štu dent pri do bil na Kemijskem inšti tu tu pri prof. 
Hadžiju in na Institutu “Jožef Stefan” pri prof. Peterlinu), ni bilo nič slab še od 
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zna nja mojih kole gov na MIT, ki so diplo mi ra li na naj bolj ših  ameriških uni ver-
zah. Naše nara vo slov je in teh ni ka sta v povoj nih letih doži ve la izre den  razvoj, 
ki je teme ljil na veli kih držav nih vla ga njih, tako da smo bili v pri merja vi s 
sve tom po sta nju  znanosti veli ko bolj ši kot danes. Resnici na ljubo je treba 
pove da ti, da je bil ta izre dni  razvoj pred vsem posle di ca dej stva, da je drža va 
žele la razvi ja ti last no jedr sko ener gi jo in smo zato v  znanost vla ga li veli ko več 
kot druge evrop ske drža ve. Pozneje se je stra te gi ja drža ve spre me ni la in zdaj 
smo že mnogo let po vla ga njih v  znanost na repu Evrope. Zaostanek v naši 
 znanosti se je spri čo ekspo nen cial ne ga razvo ja nove ga zna nja v svetu tako iz 
leta v leto pove če val. To pa se seve da odra ža pred vsem pri vrhun skih dosež-
kih, ki brez drage opre me in kad rov, šola nih na odlič nih uni ver zah, pra vi lo ma 
niso doseg lji vi. Če to želi mo spre meniti, mora mo poleg več jih vla ganj zago to-
vi ti pred vsem res nič no uvel jav lja nje sve tov no pri zna nih kri te ri jev znan stve ne 
odlič no sti pri oce nje va nju rezul ta tov razi skav in dode lje va nju sred stev, ne pa 
pod pi ra ti pov preč nost. Za vrhun ske dosež ke pa je potreb no še nekaj, kar je 
pri nas, kjer so refor me prej pra vi lo kot izje ma, red kost: to je mir, ko se lahko 
posve tiš izključ no  danemu pro ble mu in se ne ukvar jaš z admi ni stra ci jo.

Kako vpli va ta zaosta nek na naš izo bra že val ni  sistem?
V času, ko sem dok to ri ral, podi plom ske ga štu di ja ni bilo, sem pa poleg štu di ja 
na uni ver zi delal na razi sko val nem inšti tu tu vsako popol dne od dru ge ga let-
ni ka dalje. Danes, ko je sku pna koli či na zna nja nepri mer no večja kot v  tistih 
časih, tudi uni ver za čeda lje teže zago tav lja hkrat nost pouče va nja in razi sko-
va nja. Raziskovalno delo in razi sko val na izo bra zba sta se veči no ma pre ne sla 
na podi plom ski štu dij. Ta pa je danes z nekaj izje ma mi pra vi lo ma ločen od 
gospo dar stva in razi sko val nih inšti tu tov. Študij tudi traja predol go in dok toran-
di so pra vi lo ma pre stari. Medtem ko sem jaz dok to ri ral pri 26 letih, je danes 
pov preč na  starost dok toran dov več kot 30 let.

Izjemnega pome na je tudi  dovolj hiter pre nos sve tov ne ga zna nja in razi sko val nih 
dosež kov v pra kso. Kako to zago to vi ti?
V Evropi veli ka gospo dar ska pod je tja razvi ja jo svoje ino va tiv ne pro izvo de pred-
vsem v last nih raz voj nih eno tah in sode lu je jo z uni ver za mi, inšti tu ti in dru gi mi 
usta no va mi (tudi v evrop skih pro jek tih) le v pred kon ku renč nih razi ska vah. Pri 
nas so tako veli ke gospo dar ske dru žbe prej izje ma kot pra vi lo,  čeprav jih na 
srečo nekaj tudi imamo. Majhna in sred nja pod je tja, ki so pra vi lo ma nosil ci 
gospo dar ske ga razvo ja v majh nih drža vah, ne more jo pla če va ti celot nih stro-
škov razi sko val ne ga dela, potreb ne ga za  razvoj ino va tiv nih pro izvo dov. Stroški 
razvo ja nove ga pro izvo da so tako veli ki, da je eko no mič ne je kupo va ti licen ce. 
Prenos pov preč ne ga zna nja ne daje pra vih eko nom skih rezul ta tov.
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Če želi mo opti mi zi ra ti razi sko val ni, izo bra že val ni in ino va tiv ni pro ces, je treba 
na podi plom ski ravni zdru ži ti pouče va nje, razi sko va nje in  razvoj. V ta namen 
bi kaza lo vrhun ske razi ska ve zdru ži ti s podi plom skim izo bra že van jem stro kov-
nja kov, in to tako na novo diplo mi ranih štu den tov kot še zla sti stro kov nja kov 
iz gospo dar stva. Študij naj bi bil indi vi du al no narav nan in pro jekt no usmer jen, 
tako da bi pred stav ljal tudi most med gospo dar stvom in inšti tu ti ter viso ko šol-
skim izo bra že van jem. Prvi, ki je začel s tako usme ri tvi jo, je bil Weizmannov 
inšti tut v Izraelu, ki je usta no vil “Feinberg Graduate School” kot svoj aka dem-
ski podalj šek. V zad njem času so Max-Planckovi inšti tu ti v Nemčiji usta no vi li 
vrsto takih podi plom skih šol, podob no pot pa je izbra la tudi Finska.

Osnovno vpra ša nje pri usta nav lja nju novih šol in uni verz pa je kva li te ta. 
Štejejo le elit no izo bra že ni stro kov nja ki, ki so med na ro dno kon ver ti bil ni.

Če želi mo dose či cilje, zastav lje ne v odgo vo ru na drugo vpra ša nje, mora mo 
 na praviti vrsto stva ri.
– Skrbno mora mo goji ti in pove ča ti trdo razi sko val no jedro slo ven ske 

 znanosti in skr be ti z dosle dno uve lja vi tvi jo med na ro dno pri zna nih kri te ri-
jev znan stve ne odlič no sti, da je med na ro dno kon ver ti bil no. Potrebujemo 
inšti tu te, ki so odlič ni v evrop skem in sve tovnem meri lu, saj le taki lahko 
s  hitrim pre no som teh no lo ških in znan stve nih spo znanj pri po mo re jo h kon-
ku renč no sti slo ven ske ga gospo dar stva.

– Treba je pove za ti razi sko val no delo z viso ko šol skim izo bra že van jem in 
razvoj nim delom, saj bomo tako naj hi tre je dose gli pre nos svetov nih in 
doma čih dosež kov  znanosti v gospo dar sko in dru žbeno pra kso. Zato 
moramo pogu mne je iti v mreže, in to tako razi sko val ne kot viso ko šol ske in 
raz voj ne, in se ne bati usta no vi tve novih podi plom skih šol, če zado šča jo 
kri te ri ju odlič no sti.

– Povečati je treba sred stva, ki jih vla ga mo v razi ska ve in  razvoj, in pod pre ti 
vla ga nja zaseb ne ga sek to rja v  znanost z davč ni mi olaj ša va mi.

– Kar se tiče razi sko val nih pri ori tet, ne more jo biti bistve no dru gač ne od 
 tistih v raz vi tih drža vah EU – nano teh no lo gi ja, bioteh no lo gi ja, raču nal-
niš tvo in novi elek tron ski medi ji, mate ri ali, “life-sci en ces”, ne smemo pa 
 pozabiti tudi na druge kla sič ne disci pli ne  znanosti, saj so dosež ki  znanosti 
pra vi lo ma težko pred vid lji vi.

– Posebnega pome na so seve da tudi naci onal ne vede, ki pri po mo re jo k obsto-
ju Slovencev kot naro da. Tudi tu je treba uvel jav lja ti kri te ri je odlič no sti, ki 
pa so defi ni ra ni v naci onal nem smi slu.

– Morda naj po memb ne je pa je to, da se mora mo zave da ti svoje real ne  velikosti. 
Večina nove ga zna nja bo nasta la zunaj naših meja, od naše pri la god ljivosti 
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in naše znan stve ne moči pa je odvi sno, ali bomo lahko to zna nje izko ri-
sti li tudi mi. Država mora poskr be ti za dobro infra struk tu ro in spod bu ja ti 
znan stve no odlič nost, skr be ti za raci ona len izo bra že val ni  sistem ter hiter 
pre nos dosež kov v gospo dar stvu. Znanstvene pa tudi eko nom ske pri ori te te 
bo  določal  razvoj v svetu, ki se mu bomo  morali pri la ga ja ti. To seve da ne 
pome ni, da ne bi izko ri sti li in pose bej pod pr li  tistih točk, kjer smo močni in 
kjer lahko izko ri sti mo “tržne niše”, tako v gospo dar stvu kot v  znanosti.
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Dr. Slavko Gaber
Mini ster za  znanost, šol stvo in šport

Dopustimo, da zna nje in  znanost 
dela ta za nas!

I. Ob zori nove ga veka je Francis Bacon zapi sal, da je res nič ni cilj  znanosti obo-
ga ti tev člo ve ške ga rodu z novi mi močmi in iznajd ba mi. Pravi in konč ni cilj vsake 
 znanosti naj bi bila torej prak tič na  korist. Ta prak tič na  korist, pri kate ri ne gre 
za  korist člo ve ka kot posa me zni ka ali sku pi ne, tem več za  korist vsega člo veš tva, 
je za Bacona člo ve ko vo obv la do va nje nara ve, gospo dovanje člo ve ka nad nara vo.

Na vrhun cu antič ne  kulture, npr. pri Platonu in Aristotelu, so bile temu nasprot-
no naj več vre dne teoret ske  znanosti, pri kate rih je spo zna nje samo sebi cilj in 
ne služi nobe ni prak tič ni kori sti.

Toda antič na misel je ob the oria, zna nju zara di zna nja, pozna la za naš čas 
enako pomemb ni poie sis, zna nje zara di  delovanja ali pro izva ja nja, in  praxis, ki 
je bilo –  povsem mimo današ nje ga razu me va nja kore na te  besede! – zna nje o 
»svetu člo ve ških zadev« in delo va nju v njem, torej nekakš na etič na razse žnost 
 znanosti. Zdi se, da so stari Grki v ome nje ni tro ji ci dobro ujeli traj no notra njo 
 napetost polj vedno sti.

Danes nam to dosti krat ne uspe. Tako se neka te rim zdi, da vodi ste ka nje, usmer-
ja nje razi sko val nih pri za de vanj pred vsem k eni skraj no sti, bodi si takš ni, ki jo 
 povsem obv la du je jo nuj nost apli ka tiv no sti in prag ma tič ni pri ti ski, bodi si k oni, 
ki  preživi le v odtr ganosti od sveta dnev nih pro ble mov in uživa pri vi le gij ptice, 
ki raz pne krila, ko pade mrak, če para fra zi ra mo Hegla. V dejan sko sti pa  znanost 
trma sto priv ze ma za oba svoja pogle da oba tipa razi sko va nja. Zlita je v stru go, 
ki obli ku je oba bre go va; med njima se vije sem in tja,  enkrat je glob lja in ožja, 
dru gič spet pli tva in širša – a vedno med zovom reši ti prak ti čen pro blem in upa-
njem odkri ti resni co. Tudi razi sko val na poli ti ka je dina mič no iska nje rav no ves ja 
med obema opci ja ma, kar ni vedno eno stav no poče tje. Še več: zanj pra ve ga 
rece pta ni, poiska ti ga mora vsaka dru žbena real nost sama, v skla du s svo ji mi 
načr ti, pri ori te ta mi, vred no ta mi in finanč ni mi zmo žnost mi.
Naš čas ne pri pa da več zori nove ga veka. Smo na dru gem delu zeni ta. Na pragu 
tre tje ga tiso čle tja se posre do va no z dedi šči no pre te klo sti sre čujemo z dru gač ni-
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mi pro ble mi in iska nji novih reši tev. Tudi ta sre če va nja zade va jo v oba bre go va 
stru ge. Na enem, v svet lo bi dneva hit re je opa znem, se po  dobrih dese tih letih 
neodvi sno sti ter  hitrem in za gospo dar stvo mar si kdaj bole čem obdob ju tran zi ci-
je Slovenija bliža dose gu pomemb nih med na ro dnih  ciljev: včla ni tvi v Evropsko 
unijo in Nato. Pridružujemo se zvezi, ki si je zasta vi la ambi ci ozen cilj posta ti 
naj bolj kon ku renč no na zna nju ute me lje no gospo dar stvo. V novih geopo li tič nih 
zve zah si bo Slovenija torej mora la  izboriti primer no mesto, ki bo teme lji lo 
na gospo dar ski kon ku renč no sti. Za tak cilj bo treba  odpraviti še mar si ka te ro 
pomanjk ljivost: bolje bo treba pove za ti razi sko val no, izo bra že val no in gospo dar-
sko področ je, pri spe va ti k večji kako vo sti člo ve ških virov, spod buditi izo bra že va-
nje, razi ska ve, teh no lo ški  razvoj itd.

Na drugi  strani, v razmi sle ku, ko mine dan, se odpi ra jo še dru gač na vpra ša nja. 
Ob  ciljih, kate rim pri bli že va nje lahko oce njujemo v kvan ti fi ci ra nih in mate ri ali-
zi ra nih razse žno stih, se odpi ra jo še tisti, ki jih razu me va mo v kon ce ptu al nih 
in sim bol nih hori zon tih. Dejansko oboji cilji napa ja jo isto stru go,  čeprav vča sih 
vanjo vsto pa jo z raz lič nih bre gov in svojo spe ci fič no barvo ohra ni jo še daleč 
nav zdol po reki. In  obenem osta ja jo  zavezani dedi šči ni člo veš tva. Baconov 
kon cept prak tič ne kori sti, kot ga  razume čas postin du strij ske, glo bal ne dru žbe, 
se je raz prl v dile mo o tem, ali je  znanost – ali pa viso ko šol stvo: temu smo 
bili priča v letoš njih raz pra vah v Bolonjskem pro ce su – »zaseb no« ali »javno 
dobro«. Z druge  strani je vide ti, da se ob raz pra vah o etič nih učin kih sodob ne 
 znanosti znova potr ju je aktu al nost antič ne  praxis.

Na pre se či ščih  znanosti zara di  znanosti, upo rab ne  znanosti in  praxis sovpa da jo 
hori zon ti, ki bodo nad do lo či li našo iden ti te to. Če nam jo bo nad do lo či lo zapi-
ra nje, strah pred dru gač nim, dru gim, novim – bo slabo. Z dru gi mi beseda mi, 
smi selnost naše iden ti te te pri ho dno sti se veže na raz lič na področ ja  znanosti.

Trdnost in per spek tiv nost te iden ti te te sta odvi sni tudi od pre ple tenosti nji-
ho vih argu men ta cij in nji ho ve dru žbene vloge. Položaj  znanosti in viso ke ga 
šol stva ter njuno med se boj no razmer je je pri tem ena izmed bistve nih deter mi-
nant kon struk ci je iden ti te te pri ho dno sti: slo ven ske, evrop ske in širše!

II. Slovenija se je odlo či la za neodvi snost in pove zo va nje z Evropsko unijo, 
ko je imela 134.769 ljudi z višjo ali viso ko izo bra zbo. Takrat smo ver je li, da 
zmo re mo po svoji poti s tem poten ci alom zna nja.

Ob popi su pre bi val stva leta 2002 je bilo s tako izo bra zbo že več kot 215.000 
ljudi. Letos se ome nje nim pri dru žu je še okrog 14.500 novih. Delež držav ljank 
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in držav lja nov z več kot sred njo šolo se je v  dobrem deset le tju tako pove čal z 
8,9 odstot ka na več kot 13 odstot kov pre bi val stva.

V popu la ci ji med 25. in 64. letom je takš nih danes nekje med 17 in 18 odstot-
kov. Za pri merja vo naj povem, da je v tej popu la ci ji na Norveškem 34 odstot-
kov ljudi z več kot sred nje šol sko izo bra zbo, na Finskem 32 odstot kov, na 
Irskem 25 in v Nemčiji 22 odstot kov.

Premiki v izo bra zbeni struk tu ri, ki jih bele ži mo v zad njem deset le tju, so posle-
di ca eks plo zi je ter ci ar ne ga izo bra že va nja v Sloveniji. Višje, viso ke šole in fakul-
te te so v tem obdob ju omo go či le in dokaj uspeš no ako mo di ra le rast šte vi la 
štu den tov. Teh je bilo leta 1991/1992 le okrog 31.000 (natanč ne je: 30.744), v 
letoš njem štu dij skem letu pa jih je brez podi plom skih štu den tov okrog 82.000. 
Tistih, ki so  takrat diplo mi ra li, smo bele ži li okrog 5500 (natanč ne je: 5439), 
danes pa jih je – kot je bilo že ome nje no – nekaj več kot 14.500.

Državljanke in držav lja ni si v tem obdob ju v naj več jem šte vi lu v zgo do vi ni 
Slovenije pri do bi va jo višjo oz. viso ko ali podi plom sko stop njo izo bra zbe. Več je 
oprav lje nih tudi magi ste ri jev (letno že okrog 1000 – leta 1991 jih je bilo 397) 
in dok to ra tov (nekaj več kot 300 letno – leta 1991 jih je bilo 149). In te izo bra-
zbe si ne pri do bi va jo le mladi. Po oce nah mini str stva si višjo stop njo izo bra zbe 
tre nut no posku ša pridobi ti tudi več kot 20.000 odra slih.

Slovenija je ob rasti šte vi la štu den tov tudi veli ko vla ga la v viso ko šol stvo. 
Danes vla ga mo v ter ci ar no izo bra že va nje okrog 1,20 odstot ka bruto doma če ga 
pro izvo da. V letu 1991 smo vanj vlo ži li 1,05, leta 1995 pa 1,15 odstot ka.

Visoko šol stvo se je v času po osamosvo ji tvi močno spre me ni lo. Ni se le pove-
ča lo šte vi lo štu dentk in štu den tov,  diplom ipd. Oblikovali so se novi prog ra mi, 
pove ča lo se je tudi šte vi lo zapo sle nih v viso kem šol stvu. Leta 1991/1992 smo 
imeli v ter ci ar nem izo bra že va nju zapo sle nih okrog 2600 uči te ljev in sode lav-
cev, leta 2002/2003 pa  dobrih 4000. Beležili smo radi ka len pre mik v smer 
dru žbo slov nih štu di jev in danes se podob no kot veči na  članic Evropske unije 
zav ze ma mo za urav no te že nje tega tren da s pove čanjem vpisa na nara vo slov je 
in mate ma ti ko (tren di kaže jo umir ja nje na dru žbo slov ju in vsaj sta bi li zi ra nje 
na nara vo slov ju). To je eden od  ciljev Unije in hkra ti cilj Slovenije.

V tem obdob ju je pose bej v fakul tet nem dodi plom skem štu di ju žen ska popu la-
ci ja pre hi te la moško – tako pri vpisu kot pri diplo mah. Danes je šte vi lo žensk 
večje od šte vi la  moških tudi že na podi plom skem štu di ju (leta 2001/2002 je 
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bilo na magi ste ri ju vpi sa nih sku paj 4944 oseb: 2507 žensk ali 50,7 odstot ka ter 
2437  moških ali 49,3 odstot ka; še leta 1991/1992 je bilo vpi sa nih sku paj 1647 
oseb, od tega 726 žensk ali 44 odstot kov).

Slovenija je v tem času dobi la vrsto novih pro gra mov. Pojavili so se tudi samo-
stoj ni zaseb ni viso ko šol ski zavo di in nedav no tega smo, potem ko se je leta 
pove če va lo šte vi lo štu dentk in štu den tov na Primorskem, dobi li tudi tre tjo uni-
ver zo v Sloveniji.

Trenutno smo sredi spre memb, ki bodo sku paj z ome nje ni mi nad do lo či le 
obdob je do leta 2010 in  naprej.

Univerza bo s prav kar dogo vor je nim inte gral nim finan ci ranjem dobi la finanč-
no avto no mi jo in pri lo žnost za opti mal no orga ni za ci jo in gospo dar je nje z jav-
ni mi sred stvi. Ob tem se v dogo vo ru med štu dent sko popu la ci jo, uni ver za mi, 
samo stoj ni mi viso ko šol ski mi zavo di in drža vo pri prav lja mo na spre mem bo 
zako na, ki bo:
a) vzpo sta vi la for mal ni okvir za ure je no vklju če va nje slo ven ske ga viso ke ga 

šol stva v Evropsko področ je viso ke ga šol stva,
b) pove ča la sode lo va nje štu den tov pri uprav lja nju viso ke ga šol stva,
c) vzpo sta vi la dodat ne spod bu de in meha ni zme za ugo tav lja nje in 

zagotavljanje kako vo sti,
č) pove ča la mobil nost, izbolj ša la pro ces pri zna va nja  diplom in posa me znih 

obve zno sti, oprav lje nih na raz lič nih usta no vah,
d) omo go ča la večje štu dij ske in razi sko val ne učin ke s pove zo va njem insti tu-

cij iz več držav (Joint Degrees, zla sti podi plom ske in dok tor ske; sku pne 
raziska ve).

Tako spre men je ni  sistem, ki bo omo go čal večjo med na ro dno gib ljivost, sku pne 
(tudi med dr žav ne) diplo me, bo okvir za  doseganje še večje demo kra tič no sti viso-
ke ga šol stva – večja dosto pnost naj bi šla z roko v roki s siste mom štu di ja dodi-
plom ske oz. prve stop nje, na kate ri pred vi do ma ne bo šol nin. Šolnine se bodo 
delo ma poja vi le le na drugi oz. magistr ski stop nji štu di ja in seve da pri štu di ju 
za pri do bi tev dok to ra ta. Za to pa drža va pred vi de va  sistem kre di tov ipd.

Do leta 2010 naj bi v Sloveniji izo bra zbo, ki bo višja od sred nje šol ske, dose-
glo vsaj 20 odstot kov popu la ci je oz. 25 odstot kov  tistih, ki šte je jo od 25 do 64 
let. V ter ci ar no izo bra že va nje se bo vklju če va lo med 55 in 60 odstot kov letne 
kohor te.
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Delež bruto doma če ga pro izvo da, ki ga bomo  morali zago to vi ti v ta namen, se 
bo pre ma knil v območ je med 1,3 in 1,4 odstot ka. Postopoma se bodo pove če-
va la tudi zaseb na vla ga nja v ter ci ar no izo bra že va nje.

III. Da bi dose gli zado vo lji vo kako vost zna nja, se bo mora lo področ je viso ke ga 
šol stva tesne je pre ple sti s področ jem  znanosti. Obe področ ji naj bi se, tako kot 
pov sod v Evropi, tudi v Sloveniji  povezali z dru gi mi pod si ste mi dru žbe: pose-
bej s področ jem gospo dar stva, ven dar pa nika kor ne zgolj z njim.

Slovenija želi, tako kot ob pre ho du v samo stoj no drža vo, ujeti bolj raz vi te drža ve 
Evrope. S tem želi iska ti odgo vo re na izzi ve, ki sto ji jo tudi pred Evropsko unijo.

Za Evropo velja, da je ob vsej, vča sih že kar straš lji vi moči in obse gu, njeno 
gospo dar stvo v pri merja vi z  ameriškim kon ser va tiv nej še, mobil nost ljudi slab ša, 
pre nos zna nja v pra kso manj dina mi čen, uni ver ze so slab še  povezane z upo rab ni-
ki, kako vost podi plom ske ga štu di ja ne dose ga  ameriške. Stanje v Sloveniji je tako 
v  dobrem kot sla bem pri mer lji vo z mar si ka te ro člani co Evropske unije. Z raz vi ti-
mi se lahko kosa mo po šte vi lu znan stve nih publi ka cij na mili jon ljudi (731); pri-
mer lji vo veli ko imamo dok to ra tov  znanosti na področ ju nara vo slov ja in teh ni ke 
– v tem je celot na Unija pred ZDA; dobro se pove zujemo z razi sko val ci v Evropi 
(6. okvir ni prog ram ponov no potr ju je, da smo uspeš ni in  želeni part ner ji). Toda 
podob no kot Unija smo šibki, ko gre za sam vrh  znanosti, ko gre za paten te, za 
pre nos zna nja v pod si ste me dru žbe. Premajhna anga ži ranost je tu očit na – tako 
na  strani  znanosti kot tudi na  strani »naroč ni kov« ali porab ni kov. V vsem tem si 
ne smemo dovo li ti dodat ne ga zaosta ja nja. Evropska unija si je zasta vi la cilj, da 
v nasled njem deset le tju  postane vodil na gospo dar ska sila, teme lje ča na zna nju. 
Slovenija pri tem izzi vu ne sme zaosta ti. Še pose bej ne, ker vse kaže, da Unija 
zastav lje ne ga cilja ne bo dose gla – vpra ša nje je, ali se mu bo pri bli ža la.

Cilji Evropskega sveta iz Lizbone marca 2000 so zah tev ni: kon ku renč nost, dina-
mič nost, na zna nju  zasnovano gospo dar stvo, spo sob no traj nost ne gospo dar ske 
rasti z več in bolj ši mi delov ni mi mesti ter večjo soci al no kohe zi jo. Vse našte to 
ne zah te va le kore ni te spre mem be evrop ske ga gospo dar stva, ampak je tudi izziv 
pri obli ko va nju pro gra mov soci al ne ga skrb stva in izo bra že val nih siste mov.

Tako kot na področ ju viso ke ga izo bra že va nja gradi Evropska unija vse bolj 
pove zan Evropski viso ko šol ski pro stor, na področ ju razi sko va nja pa nasta ja 
Evropski razi sko val ni pro stor (ERA – European Research Area). Glavni instru-
ment za gra di tev Evropskega razi sko val ne ga pro sto ra je lani zače ti, že 6. okvir-
ni prog ram Evropske unije za razi ska ve in teh no lo ški  razvoj za obdob je med 
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leto ma 2003 in 2006. Na osno vi  ciljev Lizbonske dekla ra ci je so vodi te lji  članic 
na Barcelonskem vrhu lani marca spre je li usme ri tev (Barcelonska dekla ra ci ja), 
da se mora jo vla ga nja v evrop ske razi ska ve in  razvoj pove če va ti s  ciljem, da 
dose že jo leta 2010 3 odstot ke BDP (z 1,9 odstot ka leta 2000). Evropska komi-
si ja je apri la 2003 obja vi la spo ro či lo: »Investiranje v razi ska ve: akcij ski plan 
za Evropo v skla du z Barcelonsko dekla ra ci jo z name nom, da se pove ča jo vla-
ga nja v evrop ske razi ska ve in  razvoj na 3 odstot ke BDP do leta 2010 (od tega 
tre tji na iz držav nih virov in dve tre tji ni iz zaseb nih virov).« Javna sred stva v 
R&D bi mora la za dose go zastav lje ne ga cilja v Evropi rasti s 6-odstot no letno 
stop njo, zaseb na pa z 9-odstot no stop njo. Tudi za Slovenijo velja, da bi mora la 
 slediti vsaj tej rasti, saj sledi cilju z izhodiš čem – 1,57 odstot ka vla ganj v R&D. 
Vlada je v pro ra ču nih za leti 2004 in 2005 v pov preč ju ta odsto tek pre se gla. Ko 
bomo temu doda li še davč ne spod bu de, bo temelj no oko lje za  razvoj vzpo stav-
lje no,  središče pri za de vanj pa bo pre ha ja lo na  znanost in upo rab ni ke zna nja.

Imamo torej real ne možno sti, da bi bili gospo dar sko uspeš ni. Kljub opi sanemu 
pa je dej stvo, da je doda na vre dnost na zapo sle ne ga še vedno mnogo pre niz ka. 
Te ne  moremo dose či samo z zmanj še van jem stro škov ali iskan jem novih trgov, 
treba je pred vsem bolje pove za ti zna nje z upo rab ni ki in na dolo če nih področ-
jih dose či teh no lo ške pre bo je. Kako se s temi izzi vi sooča jo v dru gih drža vah, 
lahko vidi mo na področ ju novih mate ri alov. Tretjega decem bra 2003 je pred se-
dnik ZDA George Bush pod pi sal zakon (21st Century Nanotechnology Research 
and Development Act), s kate rim bodo ZDA v obdob ju med leto ma 2005 in 
2008 inve sti ra le 3,7 mili jar de dolar jev za področ je razi skav nano teh no lo gij. Da 
tovrst ne teh no lo ške pre bo je lahko spod bu ja jo tudi majh ne drža ve, doka zu je 
izra el ski prog ram nano teh no lo gij (Israeli National Nanotechnology Innitiative), 
ki raz po la ga z let nim pro ra ču nom 20 mili jo nov dolar jev. Slovenska  znanost 
in teh no lo ški  razvoj zara di  omejenih člo ve ških poten ci alov in denar nih virov 
ne more ta biti sve tov no uspeš na na vseh področ jih  znanosti. Treba bo dolo či-
ti pri ori te te, ki izha ja jo iz glo bal ne kon ku renč no sti slo ven ske ga gospo dar stva. 
Seveda mora mo za svoj  obstoj in  razvoj v novih dru žbe no po li tič nih okvi rih 
ustre zno razi sko va ti tudi naci onal no in kultur no raz po znav nost.

Na tem mestu bi želel izpo staviti tudi pomen razvo ja kad rov in pre ple tenost 
 znanosti z viso ko šol skim izo bra že van jem. Dejstvo je, da mora mo za  doseganje 
teh no lo ških pre bo jev zago to vi ti  dovolj člo ve ških virov. S teh no lo ški mi spod bu-
da mi ter revi ta li za ci jo raz voj nih enot v gospo dar stvu je treba pove ča ti mobil-
nost štu den tov, spe ci ali stov, magi strov in dok tor jev  znanosti, s tem pa ust va ri ti 
soodvi snost uni ver ze, inšti tu tov, pod jet niš tva in gospo dar stva v  celoti.
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Nacionalno poli ti ko na področ ju razvo ja kad rov mora mo  graditi tudi upošte va je 
med na ro dne razse žno sti in možno sti. Čeprav je slo ven ska  znanost dokaj dobro 
vpeta v med na ro dni pro stor, je sploš na mobil nost razi sko val cev, pro fe sor jev 
in štu den tov sora zmer no slaba. V okvi ru obli ko va nja Evropskega razi sko val ne-
ga pro sto ra EU pospe šu je mobil nost razi sko val cev s pro gra mom, sim bo lič no 
poime no va nim “Človeški viri in mobil nost – dejav no sti Marie Curie”, s širo ko 
pale to  možnih pod por. Podobni prog ra mi EU so na področ ju izo bra že va nja 
Socrates – Erasmus, Leonardo da Vinci. Moramo si pri za de va ti za bolj šo izko-
ri ščenost obsto je čih možno sti ob hkrat nem spod bu ja nju doto ka razi sko val cev 
in štu den tov iz naci onal nih virov.

Zaradi pove ča nja  potreb na področ ju viso ko šol ske ga sode lo va nja bi bilo treba 
spod buditi sode lo va nje med uni ver za mi in jav ni mi razi sko val ni mi zavo di, v 
kate rih dela veli ko šte vi lo kva li fi ci ra nih razi sko val cev, ki raz po la ga jo z dobro 
razi sko val no opre mo.

Treba je bolje pove za ti aka dem sko sfero in razi sko val ce na inšti tu tih, z name-
nom dvig ni ti izo bra zbeno raven pre bi val stva in pospe ši ti pre tok zna nja v upo ra-
bo. Na novo bomo defi ni ra li vlogo inšti tu tov in nji ho ve pove za ve z uni ver zo.

Pospeševati je treba pove za ve razi sko val ne in aka dem ske sfere z upo rab ni ki, 
pri tem pa ne smemo  pozabiti na usmer je ne temelj ne razi ska ve, ki so osno va 
za apli ka tiv ni R&D.

Pred letom je Državni zbor spre jel novi Zakon o razi sko val ni in raz voj ni dejav-
no sti, ki opre de lju je cilje znan stve ne poli ti ke:
– ustvar ja nje nove ga zna nja in spo znanj ter pre nos tega in med na ro dno 

doseg lji ve ga zna nja v javno  korist in gospo dar sko izra bo za pove ča nje 
družbene bla gi nje,

– kre pi tev spo sob no sti za obv la do va nje sploš ne ga dru žbene ga in teh no lo ške-
ga nap red ka kot glav ne ga vira pove če va nja pro duk tiv no sti dela in naci onal-
ne kon ku renč ne spo sob no sti v glo bal nem pro sto ru,

– zvi še va nje indi vi du al ne in dru žbene kako vo sti živ lje nja ter utr je va nje 
nacional ne iden ti te te.

Vsi nave de ni cilji so skla dni z evrop sko poli ti ko in usmer je ni k razvo ju 
Slovenije. Pri tem ne smemo zane ma ri ti oko lja. Za  doseganje teh  ciljev je treba 
zla sti vzpo sta vi ti bolj še sode lo va nje upo rab ni kov zna nja z znan stve ni mi inšti tu-
ti in uni ver za mi ter ust va ri ti ustre zen pre tok visokokva li fi ci ra nih ljudi.
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Dr. Tea Petrin
Mini stri ca za gospo dar stvo

Vloga  znanosti za kon ku renã nost 
slo ven ske ga gospo dar stva

Slovensko gospo dar stvo je pred pomemb nim izzi vom: kako dose či tisto dife ren-
ci al no stop njo gospo dar ske rasti, ki bi omo go či la Sloveniji v ustre znem času (10 
do 15 let) dohi te ti raz voj no pov preč je EU, mer je no z BDP na pre bi val ca (po pari-
te ti kupne moči). To pome ni, da bodo potreb ne struk tur ne spre mem be, ki bodo 
omo go ča le pove ča ti kon ku renč nost slo ven ske ga gospo dar stva na višjo raven od 
seda nje. Konkurenčnost nam reč ozna ču je spo sob nost drža ve ali pod je tja, da gene-
ri ra boga stvo hit re je kot kon ku ren ti v sve tovnem meri lu (IMD, 1995), spo sob nost 
pove če va ti pro duk tiv nost drža ve po stop nji, ki je višja od stop nje, ki jo dose že jo 
njeni kon ku ren ti pri traj nem zuna njem rav no tež ju in viso ki stop nji zapo slenosti 
(EC, 1997), ozi ro ma spo sob nost drža ve, da pove ča eko nom sko rast (WEF, 1996).

Konkurenčna spo sob nost drža ve je močno odvi sna od raz po lož ljivosti mene-
džer ske ga, pod jet ni ške ga in teh nič ne ga zna nja kot tis te ga dejav ni ka, ki zago-
tav lja stal no pre obli ko va nje pod je tij tako z vidi ka kom bi na ci je raz po lož lji vih 
virov in pro izvo dnih pro ce sov kot tudi z vidi ka pro izvo dnih siste mov. Zato 
je razum lji vo, da je učin ko vitost trga pri reše va nju alo ka cij skih pro ble mov 
odvi sna od spo sob no sti in znanj vseh zapo sle nih v pod je tju. Tudi če bi trg 
bil spo so ben posre do va ti eko nom skim sub jek tom vse potreb ne infor ma ci je, je 
lahko še vedno vpraš lji va spo sob nost zapo sle nih v pod je tjih za obli ko va nje in 
imple men ta ci jo pra vil nih odlo či tev.

Uspešnost Slovenije pri dose ga nju cilja bo torej odvi sna pred vsem od vzpo-
stav lja nja možno sti za pri do bi va nje znanj, ki bodo usmer je na v pove ča nje 
pro duk tiv no sti. Velja, da so aka dem ske in razi sko val ne insti tu ci je pomem ben 
gene ra tor novih pro izvo dnih znanj, ven dar pa je tam nako pi če no oz. pro du-
ci ra no zna nje mrtvo, če ne pride do nje go ve ga pre no sa v gospo dar stvo, če je 
pro duk ci ja znanj prven stve no sama sebi namen in zna nja ne izbolj šu je jo pro-
izvo dnih spo sob no sti in s tem rasti.

Za hitro gene ri ra nje takih znanj je treba zago to vi ti soča sen  razvoj uni ver zi-
tet ne ga izo bra že va nja, razi sko val nih inšti tu tov in izo bra že val nih pro gra mov 
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na eni  strani in hitro ra sto čih pod jet ni ško  vodenih pod je tij na drugi  strani. 
Problem je v tem, da pro izvod nja zna nja zah te va podob no infra struk tu ro kot 
vsaka druga moder na pro izvod nja. Ta pove zu je kupce in doba vi te lje, saj se 
brez stal ne pove za ve med njimi pro izvo dni pro ces ne bo  dovolj hitro odzi val 
na potre be kup cev, prav tako pa je posvetoval ni odnos potre ben za orga ni za cij-
ske ino va ci je in  razvoj novih pro izvo dov. Koncept pro ce sne inte gra ci je je torej 
enako upo ra ben v pro ce su nas ta ja nja in upo ra be zna nja. To pa pome ni, da je 
treba  graditi insti tu ci je, ki bodo spo sob ne spod bu ja ti stal ne posvetoval ne odno-
se med kupci ter pro izva jal ci pod jet ni ško rele vant nih znanj, to je med pod je tji 
in izo bra že val ni mi insti tu ci ja mi. Inovacijski pro ces je inte rak ti ven in  celovit. 
Napredki v teh no lo gi ji niso line ar no zapo red je razi sko va nja v neodvi snih razi-
sko val nih inšti tu tih. Nasprotno, gre za dina mič ni pro ces pod je tij, pove za nih v 
odpr te siste me (mreže, gro zdi), ki se začne z razvo jem teh no lo ških aktiv no sti 
pod je tij. Te pov zro či jo teh nič no spe ci ali za ci jo, teh no di ver zi fi ka ci jo, teh no in te-
gra ci jo, dezin te gra ci jo in rein te gra ci jo ter ponov no teh no spe ci ali za ci jo. Ta dina-
mič ni pro ces pove zo va nja pod je tij, izo bra že val nih in razi sko val nih insti tu cij 
vse bu je med se bo jen pri la go dit ve ni pro ces, ki je odvi sen od ravni teh no lo ških 
spo sob no sti posa me zne ga pod je tja in hkra ti vpli va nazaj nanj.

S tem pro ble mom se ukvar ja jo vse drža ve, ki želi jo dose či viso ko rast ozi ro ma 
hoče jo zmanj ša ti zaosta nek za kon ku ren ti. Slovenija ima v pri merja vi z EU ima 
isti pro blem kot EU v pri merja vi z ZDA. Zato vpra ša nje kon ku renč no sti posta-
ja osred nje vpra ša nje eko nom ske poli ti ke vsake drža ve. Države ugo tav lja jo, da 
tra di ci onal na makro eko nom ska poli ti ka in tra di ci onal na poli ti ka kon ku ren ce, ki 
je osre do to če na na zmanj še va nje vloge drža ve in pro ti mo no pol no poli ti ko, nista 
zadost ni za zago tav lja nje hitre rasti. Osrednje vpra ša nje posta ja, kako zago to-
vi ti  razvijanje naci onal nih spo sob no sti, ki se bodo razlikova le od spo sob no sti 
kon ku ren tov.

Tudi v eko nom ski  znanosti je pri šlo do razvo ja pogle da na rast. Nova teori ja 
rasti (Romer, Lucas, Baumol) teme lji na ugo to vi tvi, da ima ustvar ja nje zna nja 
nara vo javne dobri ne, zato pod je tja ne more jo zadr ža ti vseh kori sti ust var je ne-
ga zna nja. Ustvarjeno zna nje kori sti tudi dru gim, kar pome ni, da ima pozi tiv ne 
zuna nje učin ke (ekster na li je). Zato je  velikost zaseb nih inve sti cij v razi ska ve in 
ino va ci je nižja, kot bi bila dru žbeno opti mal na. Torej gre za eno izmed oblik 
neučin ko vi te ga  delovanja trga, kar daje podla go za držav no poli ti ko, usmer je no 
v zago tav lja nje več jih zaseb nih inve sti cij v zna nje. Ker je teh no lo ški nap re dek 
ključ no goni lo eko nom ske rasti in je hkra ti močno odvi sen od odlo či tev pod je tij, 
osred nji cilj poli ti ke ni samo spod bu ja ti gene ri ra nje pod jet ni ško pomemb ne ga 
zna nja, tem več tudi obli ko va nje siste mov, ki bodo olaj ša li in pospe ši li raz šir ja nje 
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tega zna nja zno traj narod ne ga gospo dar stva. Ta vidik daje podla go za držav no 
poli ti ko in prog ra me, s kate ri mi vpli va mo na obna ša nje pod je tij, tako da pod je-
tja išče jo zna nje zunaj pod je tja ter v pro gra mih razi skav in razvo ja sode lu je jo z 
uni ver za mi, razi sko val ni mi insti tu ci ja mi in dru gi mi pod je tji. Ko govo ri mo o zna-
nju in raz šir ja nju zna nja, ne govo ri mo samo o teh nič nem zna nju, tem več tudi o 
orga ni za cij skem in mene džer skem zna nju, ki omo go ča ta, da se teh nič no zna nje 
 spremeni v upo rab no zna nje, ki pove ča pro izvo dne spo sob no sti in s tem rast.

Da se izogne mo napa kam pri izbo ru kon kret nih teh no lo gij, panog in pod je tij, ki 
naj bi vodi li v ino va tiv no sti in rasti, drža va ne sme sama izbi ra ti zma go val cev 
(pic king the  winners), tem več se mora usme ri ti v obli ko va nje ino va cij skih siste-
mov, ki omo go ča jo, da se zma go val ci sami pre bi je jo v ospred je. Ekonomska zgo-
do vi na nas uči, da je sko raj nemo go če napo ve da ti, kdo bo zma go va lec, v kate rih 
sek tor jih in v kate rih teh no lo gi jah.

Do sedaj pre iz ku še ni instru men ti te poli ti ke so:
1. insti tu ci je ino va tiv ne ga oko lja: teh no lo ške mreže, poslov ni gro zdi, uni ver zi-

tet ni inku ba tor ji, teh no lo ški parki, cen tri odlič no sti, cen tri znanj;
2. pri la gajanje učnih pro gra mov potre bam gospo dar stva: spe ci fič ni prog ra mi 

za potre be insti tu cij ino va tiv ne ga oko lja in za gene ri ra nje popol no ma nove-
ga zna nja;

3. finanč ni instru men ti: pod je tja za tve ga ni kapi tal, davč na poli ti ka, ki sti mu-
li ra inve sti ci je v teh no lo ške spre mem be (zna nje in opre ma) in ki nagra ju je 
pod jet niš tvo (sti mu la tiv na stop nja davka na kapi tal ski dobi ček), spod bu ja-
nje zapo slo va nja vrhun skih stro kov nja kov v pod je tjih (zmanj ša nje davč nih 
obre me ni tev, olaj ša nje zapo slo va nja tujih defi ci tar nih stro kov nja kov), sofi-
nan ci ra nje vla ga nja pod je tij v labo ra to rij sko in razi sko val no opre mo uni-
verz in inšti tu tov, sofi nan ci ra nje pre to ka mla dih razi sko val cev iz inšti tu tov 
v pod je tja, sofi nan ci ra nje novih teh no lo gij in pro izvo dov pod je tij v pove-
za vi z doma či mi in tuji mi insti tu ci ja mi zna nja, sofi nan ci ra nje pove zo va nja 
doma čih stro kov nja kov sku paj s pod je tji v med na ro dne prog ra me za  razvoj 
novih teh no lo gij in novih pro izvo dov;

4. sofi nan ci ra nje pre no sa in razvo ja sodob nih mene džer skih pri sto pov v pod-
je tjih za uvel jav lja nje stra te gi je stal nih izbolj šav;

5. sofi nan ci ra nje razvo ja znanj za spod bu ja nje kon ku renč no sti (teh no lo ška 
agen ci ja);

 6. razvoj prav ne ga oko lja za zašči to inte lek tu al ne last ni ne;
7. raz ši ri tev kri te ri jev napre do va nja uni ver zi tet nih delav cev z upošte vanjem 

nji ho ve ga raz voj ne ga dela v pod je tjih;
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8. pove za va uče nja in štu di ja s kre ativ nim delom v pod je tjih, zvi še va nje 
ravni funk ci onal ne  pismenosti in vse-živ ljenj sko izo bra že va nje, pove če va-
nje vpisa na nara vo slov ne in teh nič ne izo bra že val ne prog ra me;

9. pove ča nje dele ža pro ra ču na za pod po ro tem ukre pom.

Vlada RS se je v Strategiji gospo dar ske ga razvo ja Slovenije opre de li la za pod-
pi ra nje razvo ja, ki bo teme lji lo na zna nju kot glav nem dejav ni ku za pri do bi va-
nje med na ro dne kon ku renč ne pre dno sti. Ministrstvo za gospo dar stvo je leta 
1999 začr ta lo tako poli ti ko. Njen cilj je, da s svo ji mi ukre pi spod bu ja pro ce se 
pre struk tu ri ra nja, in sicer s spod bu janjem razvo ja  tistih dejav ni kov kva li tet ne 
gospo dar ske rasti, ki v naj več ji meri zago tav lja jo hitre struk tur ne spre mem be 
ter hitro odziv nost na stal no spre mi njajoče se pogo je gospo dar je nja v glo bal-
nem meri lu. Po letu 2000 se je pove če val tudi delež pro ra čun skih sred stev v 
pod po ro tem ukre pom.

Rezultat te poli ti ke je usta no vi tev in  delovanje:
– 17 poslov nih gro zdov, v kate rih je sku pno 350 pod je tij s sku paj 55.000 

zapo sle ni mi, ki sode lu je jo s 40 pod por ni mi insti tu ci ja mi (inšti tu ti, fakul te-
tami, svetoval ni mi orga ni za ci ja mi …);

– 4 teh no lo ških mrež, v kate rih je pove za nih 43 pod je tij s sku paj 30.000 
zapo sle ni mi, ki sode lu je jo s 15 pod por ni mi insti tu ci ja mi (fakul te ta mi, 
razisko val ni mi inšti tu ti);

– 29 teh no lo ških par kov, v kate rih delu je 240 pod je tij;
– 2 uni ver zi tet nih inku ba tor jev;
– 53 pod je tij, ki uva ja jo  sistem za  doseganje stal nih izbolj šav v pro duk ci ji, 

pro ce sih in teh no lo gi ji, s sku paj 23.000 zapo sle ni mi.

Od leta 2000 pa do danes je bilo v te prog ra me inve sti ra nih pri bli žno 15 mio 
SIT, ki so gene ri ra li dodat nih 340 mio SIT inve sti cij v teh no lo ške, orga ni za cij-
ske in mene džer ske izbolj ša ve ter v razi ska ve in  razvoj, hkra ti pa so ust va ri li 
4000 novih kva li tet nih delov nih mest.

Prvi pozi tiv ni učin ki pred vsem na ravni pod je tij, vklju če nih v te prog ra me, 
so že vidni, ilu zor no pa bi bilo pri ča ko va ti obču ten vpliv na makro eko nom ski 
ravni iz treh raz lo gov:
1. prog ra mi so usmer je ni v spre mi nja nje  kulture pod je tij, pro izvo dnih siste-

mov in indu strij ske orga ni za ci je, tovrst ne spre mem be pa doku men ti ra no 
pri pel je jo do  vidnih rezul ta tov v roku šti rih do petih let;

2. v te prog ra me je vklju če nih le 2,4 odstot ka družb in manj kot 17 odstot-
kov zapo sle nih v  tržnem sek tor ju;
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3. brez uskla je ne ga  delovanja dru gih poli tik, ki s svo ji mi ukre pi bistve no vpli-
va jo na pod jet ni ško oko lje, kot so izo bra že val na, IT, zapo slo val na, fiskal na, 
okolj ska so rezul ta ti slab ši, kot bi lahko bili.

Kljub temu smo lahko z do sedaj dose že ni mi rezul ta ti zado volj ni, saj nam 
daje jo dobra izho di šča za  razvoj v pri hod nje. Ob tem pa velja, da je za vse 
nas izziv obdob je, ki pri ha ja. Pred nami je obdob je še hitrej ših spre memb in 
še zah tev nej ših nalog, ki bodo od majh nih gospo dar stev, kot je naše, zah tevali 
še večje napo re.

Majhnost pa je lahko tudi pre dnost. Lahko smo okret nej ši, hitrej ši, bolj pri la-
god lji vi ven dar samo, če bomo  delali sku paj, če bomo zdru ži li moči za ure sni-
či tev  ciljev, ki smo jih začr ta li v vizi ji razvo ja Slovenije.
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Dr. Boštjan Žekš
Pred se dnik SAZU

Pomen  znanosti in viso ke ga šol stva 
za  razvoj

Ni treba pose bej doka zo va ti veli ke ga pome na  znanosti in viso ke ga šol stva za 
 razvoj. Ta pomen je raz vi den že iz tega, da je za vse majh ne drža ve, ki nad-
pov preč no hitro napre du je jo, zna čil no da:
– pove ču je jo vla ga nja v  znanost in jih usmer ja jo,
– na viso ko šol ski ravni izo bra žu je jo in izo bra zi jo vedno večji delež mlade 

popu la ci je.

Glede na to in zara di očit ne ga zaosta ja nja za naj hi tre je razvi jajoči mi se drža va-
mi si je Evropa zasta vi la ambi ci ozen cilj, da  postane naj hi tre je  rastoče področ-
je na svetu. Zato je skle ni la, da je treba:
– pove ča ti vla ga nja v  znanost na 3 odstot ke BDP, kar naj bi vklju če va lo držav-

na in zaseb na sred stva,
– viso ko šol stvo vsaj delno poeno ti ti in  napraviti bolj učin ko vi to (Bolonjska 

dekla ra ci ja). Sedaj, ko se zna nje v svetu v treh letih podvo ji, mora biti dodi-
plom sko  šolanje kraj še, toda  povezano z vse živ ljen skim izo bra že van jem.

Obstajajo tudi dvomi v real nost teh  ciljev, poseb no v drža vah, ki se že sedaj 
hitro razvi ja jo. Ni nam reč važno le, koli ko se inve sti ra v  znanost, ampak tudi 
kam in kako, saj so pred vsem v majh nih drža vah potreb ne neke pri ori te te. V 
tej zvezi ome nja jo t. i. šved ski para doks, ker Švedska vlaga v  znanost več kot 
4 odstot ke BDP brez poseb nih vpli vov na gospo dar sko rast. Dvomljivci dvo mi-
jo tudi v to, da bodo evrop ske uni ver ze s svojo kla sič no struk tu ro spo sob ne 
odigra ti vlogo, ki jo imajo uni ver ze dru god (poseb no v ZDA) pri pre no su zna-
nja v dru žbo.

Kaj pa pri nas? Znanost ni  dovolj kva li tet na in ni pri mer lji va z Evropo niti ni 
 dovolj  povezana z dru žbo in gospo dar stvom. Mnenje, da imamo dobro  znanost 
in da je treba le poskr be ti za njen pre nos, je napač no. Vlaganja v  znanost bi 
lahko bila večja in bodo mora la biti večja, toda to ni osred nji pro blem. Visoko 
šol stvo je togo in nepri la god lji vo ter pre ma lo  povezano med seboj in z dru žbo. 
V viso ke šole vpi sujemo sicer sora zmer no velik delež mla dih gene ra cij, ven dar 
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je uspeš nost štu di ja kata stro fal no slaba, saj po osmih letih štu di ja polo vi ca 
vpi sa nih še ne diplo mi ra. V sploš nem je štu dij pre več fak to graf ski, k čemur 
pri spe va tudi sred nja šola, vključ no z  maturo.

Kaj sto ri ti? Čim prej je treba tudi pri nas uve sti glav ne smer ni ce Bolonjske 
dekla ra ci je, pred vsem skraj ša ti štu dij in uve sti vse živ ljenj ski štu dij ter  odpraviti 
razna ponav lja nja, pav zi ra nja, absol vent ske staže itd. Seveda ne trdim, da so 
štu den tje krivi, da tako dolgo študi ra jo, ampak je za to odgo vo ren celo ten 
viso ko šol ski  sistem, v kate rem smo še vedno pre pri ča ni, da se mora štu dent 
tako kot pred sto leti že na uni ver zi nauči ti vsega, kar bo  potreboval v živ lje-
nju. Na dodi plom skem štu di ju bi  morali učiti osno ve, ki ne bodo zasta ra le že 
med štu di jem, učiti bi  morali razmiš lja ti in nauči ti, kako se sam učiš, osip pa 
bi  morali zmanj ša ti na tis te ga v sred nji šoli. Zajemati bi  morali vedno večji 
delež mlade popu la ci je in poskr be ti, da se bodo  šolali in izšo la li. Zato bo naše 
 šolanje sicer kraj še, ne bo pa cenej še in tudi ne bi smelo biti. Saj bo bolj inten-
ziv no in diplo man tov bo več. Država za to ne bo imela  dovolj denar ja, zato so 
naj brž edina primer na reši tev šol ni ne,  povezane z mno žič nim šti pen di ranjem 
soci al no šib kih. Koristne posle di ce uva ja nja šol nin bi bile tudi to, da bi se 
pove ča la  resnost pri šola nju na obeh stra neh, za pro fe sor je in za štu den te, in 
da bi šti pen di ra nje omo go či lo tudi usmer ja nje viso ke ga šol stva, ki se pri nas 
sedaj razvi ja naključ no in bi ga bilo treba usmer ja ti bolj v teh ni ška in nara vo-
slov na področ ja. Ob takih spre mem bah in pove ča ni kva li te ti štu di ja bi seve da 
potrebova li več uči te ljev, ki pa jih imamo vsaj nekaj na zunajuni ver zi tet nih 
inšti tu tih, ki bi se radi in bi se  morali vklju či ti v pouk,  plačani pa so itak že 
od drža ve. Obenem bi se  morali odpre ti in  dobiti pre cej šen del kad rov iz tuji-
ne, izmed Slovencev, ki so v tuji ni, in izmed tuj cev, ob čemer bi  morali seve da 
raz či sti ti svoje dile me o vlogi slo ven ske ga jezi ka na uni ver zi. Resno bi  morali 
tudi raz mi sli ti o struk tu ri uni ver ze, ki v času, ko zna nje posta ja tržno blago, 
po svetu  dobiva obli ko kor po ra ci je, ki jo vodi jo last ni ki oz. drža va in ime no van 
rek tor ozi ro ma pred se dnik. Pojem »avto no mi ja« uni ver ze, ki ga pri nas radi 
upo rab lja mo, nima več pra ve ga pome na.

Kaj pa  znanost? Država mora pred vsem finan ci ra ti osnov ne razi ska ve in ust-
va ri ti oko lje, ki bo sti mu li ra lo pre nos zna nja v dru žbo in gospo dar stvo. Na 
oseb ni ravni se mora to  izraziti kot oseb na finanč na sti mu la ci ja razi sko val ca 
za sode lo va nje z gospo dar stvom. In to ne sim bo lič na sti mu la ci ja in ne pol le gal-
na, ampak eno stav no bistve no večja plača za tiste, ki pri do bi jo za razi sko val-
no insti tu ci jo dodat no delo zunaj držav ne ga pro ra ču na ali zunaj drža ve, kar 
postav lja pod vpra šaj sta tus držav nih urad ni kov, ki ga pri nas znan stve ni ki 
sedaj imajo. Ob tem bi mora la pridobi ti tudi insti tu ci ja in s tem razi sko val ci, 
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ki zara di nara ve svo je ga dela nima jo toli ko možno sti za sode lo va nje z oko li co. 
Ob teh spre mem bah na uni ver zah bi  morali raz mi sli ti tudi o vlogi inšti tu tov in 
o pri mer no sti nji ho ve ga seda nje ga nači na finan ci ra nja, saj ni prav, da sku paj 
z uni ver za mi tekmu je jo za ista držav na sred stva. Pri deli tvi držav nih sred stev 
mora mo, tako kot druge drža ve, usmer ja ti finan ci ra nje na področ ja, kjer lahko 
pri ča kujemo hitrej ši vpliv na rast, saj bo finan ci ra nje dru gih ved nara slo z 
zami kom zara di pove ča ne ga BDP. Tako so rav na le tudi druge drža ve, saj so 
na pri mer Irci na začet ku svo je ga vzpo na veči no sred stev vlo ži li v troje teh nič-
nih podro čij, sedaj pa imajo zara di sploš ne ga nap red ka vrhun sko raz vi te tudi 
druge vede in naci onal no  kulturo  nasploh.

Stvari niso eno stav ne in tudi Evropi ni čisto jasno, kam gre. Mi kot maj hen 
narod, ki je rev nej ši in slab še izo bra žen od dru gih in ki mora dohi te va ti in pre-
hi te va ti druge, mora mo imeti tudi na tem področ ju večje ambi ci je kot Evropa 
in se mora mo zgle do va ti po manj ših, pro pul ziv nej ših evrop skih drža vah. Za 
konec naj v pro stem pre vo du citi ram zaključ ni odsta vek iz ana li ze o fin skem 
razvo ju, ki je bila pri prav lje na za evrop ski par la ment: »Dvomimo, da se da 
evrop ski cilj 3 odstot ke BDP za  znanost in  razvoj dose či le s pove čanjem vla-
ganj drža ve, saj so potreb ni neka te ri pogo ji, da bo gospo dar stvo temu sle di lo. 
Ti pogo ji so:
– viso ka raven vzgo je pre bi val stva,
– dober izo bra že val ni  sistem,
– naci onal ni kon senz o pome nu razi skav,
– močna insti tu ci onal na struk tu ra za  razvoj in imple men ta ci jo razi sko val ne 

poli ti ke,
– tesno sode lo va nje poli ti ke in gospo dar stva,
– malo sreče.«

Ocenjujem, da so ti pogo ji pri nas dokaj dobro izpol nje ni. Začnimo ven dar in 
upaj mo na srečo.
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Dr. Lucija Čok
Univerza na Primorskem

Izhodišãa za raz pra vo 
Prihodnost Slovenije – podroã je  znanosti 

Diskusijski pri spe vek

Spomladi letos je Evropska komi si ja na vir tu al ni način odpr la disku si jo o vlogi 
uni verz v Evropi zna nja (The role of the uni ver si ti es in the Europe of  knowledge, 
ISSN 0254-1475) in s tem v nekoli ko dru gač ni dimen zi ji obrav na ve vloge in polo-
ža ja viso ko šol ske ga izo bra že va nja od te, ki jo postav lja Bolonjski pro ces, pod pr la 
vizi jo uni ver ze v 21. sto le tju, ki s pre no som zna nja in razi sko val nih dosež kov v 
upo ra bo prev ze ma sood go vor nost za gospo dar ski  razvoj regi je, v kate ri delu je. 
V pismu mini strom, pri stoj nim za viso ko šol stvo, je komi sar Philipe Busquin 
zapi sal: »Universities are the heart of the Europe of  knowledge. Through their 
 unique posi ti on, both as sour ces and dif fu sers of  knowledge, uni ver si ti es face 
major chal len ges in Europe. They are best pla ced to sup port European world 
com pe ti ti ve ness,  excellence in rese arch, socio-eco no mic regi onal deve lop ment 
and inno va ti on.«1

V čem se uni ver ze v Sloveniji pre po zna va mo v tej trdi tvi? V tra di ci ji znan stve-
ne in aka dem ske avto no mi je (torej v aka dem ski  kulturi odlič no sti), ali v novih 
usme ri tvah upo rab ne ga in učin ko vi te ga viso ko šol ske ga poslan stva?

Zaznati je sicer sode lo va nje med razi sko val no sfero, uni ver zo in gospo dar stvom, 
sploš no dekla ra tiv no v doku men tih, podrob ne je zaznav no v apli ka tiv nih in indu-
strij skih razi ska vah, ven dar je v obeh pri me rih to sode lo va nje  omejeno pred-
vsem na cilj ne sku pi ne, ki so nepo ve za ne, torej niso načrt no usmer je ne v nove 
stra te gi je. Nova zako no da ja na področ ju  znanosti ni bistve no pre ma kni la tež nje 
tra di ci onal ne ga razi sko va nja od utečene ga, med temelj nim in upo rab nim, k 
manj pogo stim indu strij skim razi ska vam. Posamezni segmen ti zako na o razvoj no-
ra zi sko val ni dejav no sti pa le na ozko odpi ra jo vrata indu strij ske mu razi sko va nju 
ali vsaj dob rim razi sko val cem v gospo dar stvu. Ob upor nem zavra ča nju, da bi v 
Sloveniji posta vi li pri ori te te posa me znim razi sko val nim področ jem z izgo vo rom, 
da je v pro sto ru, ki nima  dovolj znan stve ne ga poten ci ala, pač treba razi sko va ti 

1 Busquin, P. Official cor re spon den ce to Ministers of Education and Science, 25. 9. 2003. D(3) 138.
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vse, si še bolj zapi ra mo oči pred tem, da raz drob lje no razi sko va nje ne more 
 postaviti raz voj no usmer je ne stra te gi je  znanosti. Med uni ver za mi in jav ni mi 
razi sko val ni mi zavo di, ki si deli jo poga čo pro ra čun skih sred stev, nasta ja celo 
 nezdrav anta go ni zem, ki želi izlo či ti tis te ga, ki je sred stev za pre ži ve tje manj 
potre ben. Običajno so v očeh razi sko val cev v razi sko val nih zavo dih to razi sko-
val ci na uni ver zi, ki si s peda go škim delom že zago tav lja jo  obstoj, v očeh uni-
ver zi tet nih uči te ljev pa so razi sko val ci na inšti tu tih pri vi le gi ra ni pred vsem zato, 
ker je razi sko va nje pri vi le gij zno traj delov ne ga časa, ki je na uni ver zi  namenjen 
pred vsem delu s štu den ti, torej peda go škim obve zno stim.

Država ozi ro ma držav na regu la ti va pa kljub pisa nju doku men tov o novih stra te-
gi jah, ki so v glav nem pre ne se ne ali  predelane po evrop skih vzor cih, v resni ci 
osta ja pri sta rem. Dokaz za to je letoš nje vre dno te nje na raz pis pri jav lje nih 
razi sko val nih pro gra mov, ki se po petih letih pri ča ko vanj ni prav nič posodobi-
lo, ali pa zasno va »neodvi sne« razvoj no ra zi sko val ne agen ci je, ki se obeta kot 
dislo ci ran urad za  znanost resor ne ga mini str stva. Dejanski pre mi ki v  utečenih 
struk tur nih postop kih bi lahko drža vi pri ne sli nela god je ali celo odpor enega 
dela razi sko val ne sfere. Nastajanje spre memb terja napor in vztraj nost, uva ja-
nje spre memb pa odpor  tistih, ki zara di novih oko liš čin izgub lja jo svoje polo-
ža je ali pa se mora jo delu pri vi le gi jev odre či.

Evropa pre dla ga tran sver zal ne stra te gi je (ERA in EHEA), ki so sicer priv lač ne 
in zani mi ve, ven dar se v njih prav dobro ne znaj de mo. Posamezniki in posa-
me zne sku pi ne se vklju ču je jo v evrop ske prog ra me, mnogi celo izsto pa jo po 
uspeš no sti, pohva le našim razi sko val nim dosež kom so pogo ste. Spomnimo se 
le uspeš no sti slo ven skih razi sko val cev v 5. okvir nem pro gra mu! Kar se nauči-
mo v razi sko val ni izkuš nji na tujem, pa je doma težko upo rabiti.

Če se povr nem k uni ver zi. Raziskovalna uni ver za ni  tekmec razi sko val nim inšti-
tu tom, tudi ni kon strukt za načrt no pri do bi va nje sred stev iz držav ne ga pro ra ču-
na. Raziskovalna uni ver za je pove zo va nje znan stve ne ga poslan stva z aka dem-
skim v vza je mnem delo va nju in dopol nje va nju. Če dose že mo v okvi ru novih 
pose gov v zako no da jo, ki ureja  delovanje uni verz, da se bodo razi sko val ci 
ena ko vre dno vklju če va li v izo bra že val ni pro ces in se bodo uni ver zi tet ni uči te lji 
 vračali k razi sko val ne mu delu, bo med uni ver zo in jav ni mi razi sko val ni mi zavo-
di pri šlo do izme njav (mobil no sti), ki so temelj ni pogoj za nas ta ja nje ino va tiv ne-
ga oko lja na uni ver zah ter hev ri stič ne ga in upo rab ne ga vide nja razi sko val ne ga 
dela. To posku ša mo v skro mnih okvi rih  narediti na Univerzi na Primorskem. 
Težave so v zaple tih, ki bi se lahko imenova li banal no-pro ce du ral ni, kot so na 
pri mer: kako obli ko va ti pri sestav ljenemu delov ne mu razmer ju pogod bo o zapo-
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sli tvi, kam naj sestav lje no dejav nost uvr sti mo na plač ni lestvi ci in kaj sto ri ti, ko 
uči telj razi sko va lec nima pra vi ce do  plačane mali ce? Da je javni razi sko val ni 
zavod lahko član uni ver ze, smo sicer dose gli, uspe li smo celo vklju či ti odsta vek 
o finan ci ra nju take ga člana v pred log Uredbe o finan ci ra nju viso ke ga šol stva.

Eppur si muove!
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Jožko Čuk
Pred se dnik GZS

Pogo vor o pri ho dno sti Slo ve ni je

1. Lizbonska, Barcelonska in Bolonjska lis ti na ter 6. okvir ni prog ram so dobra 
infor ma cij sko-doku men tar na osno va za usme ri tve  znanosti, razvo ja in viso-
ke ga šol stva v Sloveniji.
Gradiva za današ nji pogo vor, pred vsem  gradivo
– UMAR: Dejavnosti razi sko va nja in razvo ja v Sloveniji ter
– pri spev ki dr. Boštjana Žekša, dr. Lucije Čok, dr. Tee Petrin, dr. Staneta 

Pejovnika, dr. Jasne Fišer, dr. Roberta Blinca, dr. Ivana Rožmana, dr. Ane 
Kranjc in dr. Franca Vodopivca, doka zu je jo, da vemo, kakš no je  stanje in 
kje so odklo ni od  želenih  ciljev. Imamo tudi véde nje in pozna mo stra te gi-
je za dose go  ciljev. Postavlja pa se vpra ša nje odloč no sti in sku pne volje.

2. Menim, da je pozi tiv na  novost, da je pred se dnik vlade g. Anton Rop spre jel 
izziv vode nja Vladnega sveta za  znanost in teh no lo gi jo.

 Predstavljam si, da bo ta svet (VSZT) pri sluh nil usme rit vam v  gradivih in 
v današ njem pogo vo ru ter spre jel Akcijski prog ram za ure sni či tev dru žbe 
zna nja.

3. Če želi mo dohi te va ti in pre hi te va ti raz vi te, je ključ no vpra ša nje kom pe tent-
nih kad rov, ki jim mora mo zago to vi ti zani mi vo delo v novih kon ku renč nih 
raz me rah.

4. Slovenija je izra zi to izvo zno usmer je na drža va. Uvozno-izvo znim toko vom se 
mora pri la go di ti tudi aka dem ska sfera. Razmišljanje, odlo ča nje in  delovanje 
mora mo pri la go di ti potre bam inter na ci ona li za ci je, ki teme lji na pod jet niš tvu, 
ino va ci jah in infor ma cij ski teh no lo gi ji.

 Pospešiti mora mo izmen ja vo štu den tov in pre da va te ljev na desti na ci jah, ki 
so per spek tiv ne za naše gospo dar stvo. Podeseteriti mora mo šte vi lo naših štu-
den tov v tuji ni, na vzho du in zaho du, ter šte vi lo tujih štu den tov pri nas.

5. Čim prej mora mo raz re ši ti dile me o vlogi slo ven ske ga jezi ka na uni ver zi in 
zago to vi ti ver ti kal ne prog ra me pred vsem v angle škem jezi ku.
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6. Univerze mora jo pove ča ti učin ko vitost in uspeš nost.
– Ni več spre jem lji vo, da traja štu dij tako dolgo in da je diplo man tov tako 

malo.
– Bistveno se mora spre meniti tudi odnos do izo bra že va nja odra slih ter 

izo bra že va nja na področ ju nara vo slov ja in teh ni ke.
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Dr. Igor Emri
Center za ekspe ri men tal no meha ni ko, Fakulteta za stroj niš tvo

Tehnološki  razvoj Slovenije – 
nekaj kon kret nih pred lo gov

Pripravljena je bila vrsta doku men tov, ki na glo bal ni ravni opre de lju je jo pro ble-
ma ti ko teh no lo ške ga razvo ja Slovenije. Skupno in enot no mne nje vseh doku-
men tov je, da mora gospo dar ski  razvoj teme ljiti na zna nju. Na zna nju teme-
lje ča dru žba mora poskr be ti za kri tič ne ele men te, ki pred stav lja jo osno vo za 
 razvoj zna nja in nje go ve imple men ta ci je v gospo dar stvo. Ti ele men ti so:
– ustre zen izo bra že val ni  sistem na vseh rav neh,
– primer na orga ni za ci ja in finan ci ra nje bazič nih in apli ka tiv nih razi skav,
– sti mu la tiv ni pogo ji za pre nos zna nja v indu stri jo in  naprej na trg.

1. Izobraževalni  sistem Slovenije zah te va kore ni te spre mem be na vseh rav neh. 
Začeti je treba na vrhu, to je na ravni podi plom ske ga izo bra že va nja. Slovenija 
nima ure je ne ga podi plom ske ga štu di ja, ki bi omo go čal inter di sci pli nar nost in 
fle ksi bil nost. Težavni so pre ho di med fakul te ta mi, še težji je pre hod med, sedaj 
tremi, uni ver za mi. Vključitev podi plom ske šole IJS v podi plom ski  sistem izo-
bra že va nja na naci onal ni ravni ni jasna. O inter di sci pli nar no sti in pre ha ja nju 
podi plom skih štu den tov na med na ro dni ravni je bolje, da niti ne razmiš lja mo 
(posa me zni pri me ri, ki so rezul tat indi vi du al ne ga pri za de va nja posa me zni kov, 
so samo izje ma, ki potr ju je  izrečeno pra vi lo). Dodiplomski štu dij je ver jet no naj-
kri tič nej ši. Študij je  predolg, usmer jen je v fak to gra fi jo in ne nava ja štu den tov 
k samo stoj ne mu kre ativ ne mu delu. Mnogo štu den tov v tuji ni svoje kre ativ no 
delo v okvi ru diplo me, magi ste ri ja in/ali dok to ra ta podalj ša v uspeš no »spin-
off« pod je tje. Pri nas takih pri me rov prak tič no ni. Število apli ka tiv nih – »know-
how« – pred me tov bi  morali zmanj ša ti na naj niž jo možno mero. Poudarek je 
treba dati bazič nim  znanjem, ki s časom ne zasta ri jo.

Reorganizacijo je treba nada lje va ti tudi na ravni sred nje in osnov ne šole. 
Prenašanje zna nja v obli ki »infor ma cij«, ki jih učen ci memo ri zi ra jo, je treba 
dopol ni ti ali celo zamen ja ti z  učenjem postop kov in meto do lo gi je iska nja infor-
ma cij. Faktografsko »zna nje« pogo sto zelo hitro zasta ri, ali pa ga pre pro sto 
poza bi mo.
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Posebno pozor nost je treba  posvetiti skraj ša nju štu di ja. Človek, ki v naj pro-
duk tiv nej ših letih (med 19. in 35. letom) pose da po šol skih klo peh, ne bo (v 
pov preč ju) pozne je v živ lje nju niko li pri den in ustvar ja len dela vec. Obstoječe 
 stanje šol ske ga siste ma torej gene ri ra (na račun soci al ne ga miru) veli ko »inva-
li dov«.

Uvedba šol nin bo nedvo mno pomemb no vpli va la na ure di tev tra ja nja štu di ja 
in ne nazad nje tudi na odgo vor nost učen cev, star šev in posre dno uči te ljev. Da 
ohra ni mo soci al nost izo bra že va nja, kar je po mojem mne nju nujno, bi bilo smi-
sel no uve sti vav čer je, ki bi jih pre jel diplo mant sred nje šole in bi mu omo go ča li 
brez plač ni vpis (na pri mer) v deset  semestrov. V pri me ru ponav lja nja  semestra 
bi štu dent pla čal šol ni no sam. Za take pri me re bi bilo smi sel no omo go či ti 
najem kre di ta, ki bi ga štu dent odpla čal po kon ča nem štu di ju – podob no, kot 
je to orga ni zi ra no v ZDA.

2. Bazične razi ska ve
Znanstvenega odkri tja ali teh no lo ške ga pre bo ja se ne da načr to va ti. Pojavljata 
se naključ no. Financiranje bazič nih razi skav v obli ki pro gram ske ga finan ci ra-
nja (take ga, kot ga imamo, ali v neki podob ni obli ki) je zato primer na obli ka 
finan ci ra nja, ki zago tav lja urav no te žen  razvoj vseh znan stve nih disci plin. O 
podrob no stih tre nut ne meto do lo gi je razde lje va nja sred stev  (»dedovanje« itd.) 
se seve da da raz prav lja ti. Do teh raz prav tudi mora priti. Programsko (pasov-
no) finan ci ra nje zago tav lja torej plat for mo, na kate ri lahko (naključ no) zra ste jo 
vrhun ski rezul ta ti v obli ki zna stve nih odkri tij in/ali teh no lo ških pre bo jev.

Povsem dru ga če je z apli ka tiv ni mi razi ska va mi. Te pred stav lja jo pro ces evo-
lu ci je, ki je in mora biti pred vid ljiv in načr to van. Aplikativne razi ska ve je 
zato treba finan ci ra ti pro jekt no in cilj no. Praviloma mora biti pro jekt na sku pi-
na inter di sci pli nar na, sestav lje na ad hoc iz stro kov nja kov, ki pri ha ja jo iz raz-
lič nih disci plin. Projektno razi sko va nje bo zanes lji vo spod bu di lo sode lo va nje 
med raz lič ni mi sku pi na mi in zago to vi lo siner gij ske učin ke. Za uspeš no reali-
za ci jo pro jek ta je nujno zago to vi ti potreb no in zadost no viši no finan ci ra nja. 
Podfinanciranje pro jek tov je napač no in celo škod lji vo, saj v sled njem pri me ru 
pro jekt upra vi če no ne bo dose gel načr to va ne ga cilja. Hitro lahko ugo to vi mo, 
da uni ver ze v danem tre nut ku nima jo ustre zne teh no lo ške opre me (razen 
izjem), ki bi omo go ča la izva ja nje pro to ti pno usmer je nih razi skav. Projektno 
finan ci ra nje bo torej mora lo vse bo va ti tudi inve sti ci je v potreb no opre mo.

3. Prenos zna nja v indu stri jo je kri tič na točka tre nut ne ga  stanja v Sloveniji. 
Izkušnje kaže jo, da lahko neko idejo uspeš no imple men ti ra samo tisti, ki jo je 
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gene ri ral in ima pri tem tudi oseb ni inte res, da jo pri pe lje do eko nom ske ga in 
s tem finanč ne ga uspe ha.

Iz izku šenj dru gih se lahko nauči mo, da nova ideja potre bu je novo oko lje 
(novo pod je tje). Implementacija novih idej v obsto je čih fir mah pra vi lo ma ni 
uspeš na in pogo sto tudi ni mogo ča. To pose bej velja za tiste ideje, ki se ne 
skla da jo z obsto je či mi prog ra mi pod je tja.

Iz pove da ne ga sledi, da je treba v Sloveniji ust va ri ti raz me re za for mi ra nje 
novih spin-off pod je tij, ki jih bodo usta nav lja li nosil ci teh no lo ških pre bo jev v 
sode lo va nju in/ali s pod po ro uspeš nih mla dih pod jet ni kov. Potrebujemo torej 
rizič ne skla de ter kot nji ho vo nada lje va nje inve sti cij ske skla de. Prepričan sem 
tudi, da bodo nova pro pul ziv na slo ven ska pod je tja pri va bi la tuja vla ga nja, ki 
jih je tre nut no razme ro ma malo.

Še nekaj načel nih misli
Nedvomno potre bujemo oceno in pre gled potreb nih znanj, ki bodo nudi la pod-
po ro teh no lo gi jam in izdel kom, ki jih v tem tre nut ku pro izva ja slo ven ska indu-
stri ja. Potrebovali bi tudi oceno teh no lo ške ravni slo ven ske indu stri je. Poglejmo 
zani miv pri mer: Predpostavimo, da raz vijemo pral ni stroj, ki ne pora bi nobe ne 
ener gi je (ekstre mni pri mer razi skav v smeri zmanj ša nja pora be ener gi je), in se 
vpra šaj mo, kolikš na je doda na vre dnost takš ne ga razi sko val ne ga dosež ka. Na 
prvi  pogled je vide ti, da je tak dose žek izje mne vre dno sti. Hitri izra čun (200 
pranj na leto x 5 let x 3 KW x 8 SIT/KW) pa poka že, da je to samo 24.000,00 
SIT! Tehnološko izbolj ša vo mora mo torej nujno pove za ti z  znanjem trže nja. 
Samo siner gi ja obeh znanj lahko vodi do eko nom ske ga pre bo ja.

Vrnili smo se k izo bra že va nju.
Potrebujemo torej inter di sci pli nar ne prog ra me, ki bodo povezova li raz lič ne 
disci pli ne, s siner gi jo kate rih lahko dose že mo pove ča nje doda ne vre dno sti.

Menim, da je veli ka veči na teh no lo gij v naših pod je tjih zasta re lih. Vsa ta pod-
je tja bodo v nasled njih petih ali dese tih letih zašla v resne teža ve. Tehnologije, 
ki so dose gle svoj hori zont, se mora jo nam reč  seliti v drža ve s cenej šo delov no 
silo. Bela teh ni ka je že en tak pri mer. Ocene kaže jo, da se bo pro izvod nja bele 
teh ni ke uma kni la iz zaho dne Evrope v nasled njih dese tih ali pet naj stih letih!

Ustvarjanje raz mer za nova ino va tiv na pod je tja je zato še toli ko pomemb nej-
še.
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Strinjam se z oceno veli ke ga šte vi la stro kov nja kov, da Slovenija (nače lo ma) 
ima poten ci al zna nja. Vprašanje je le, ali ga bomo znali osvo bo di ti vezi, v kate-
re je tre nut no vkle nje no. Bodimo opti mi sti, oseb no sem opti mist!
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Dr. Jasna Fischer
Znan stve na svet ni ca, direk to ri ca Inštituta za novej šo zgo do vi no

Tranzicija v slo ven ski  znanosti kon ãa na?

Strinjam se z izja vo enega naj viš jih urad ni kov, ki uprav lja slo ven sko  znanost, 
ko pravi, »da bo treba kon ča ti obdob je znan stve ne tran zi ci je, s tem pa je pri-
šel tudi čas, ko bodo  morali vsi naši razi sko val ni inšti tu ti raz mi sli ti o svo jem 
poslan stvu ozi ro ma svoje člo ve ške poten ci ale izko ri sti ti v skla du z dru žbeni 
potre ba mi«. Bojim pa se, da smo z ure sni če van jem  ciljev znan stve ne poli ti ke 
bolj na začet ku kot na koncu tran zi ci je. Kot zgo do vinar ka naj spo mnim, da so 
bili v naši pre te klo sti po drugi svetov ni vojni trije valo vi usta nav lja nja držav-
nih razi sko val nih inšti tu tov, prvi nepo sre dno po drugi svetov ni vojni, drugi na 
pre lo mu pet de se tih in šest de se tih let in zad nji na začet ku devet de se tih let. Ob 
tem pa tudi v samo stoj ni Sloveniji nismo poskr be li za nji ho vo sistem sko ure je-
no finan ci ra nje. Vrgli smo jih na trži šče in v kon ku renč ni boj, ki nujno spro ža 
kon flik te in anta go ni zme med posa me zni mi nosil ci znan stve no ra zi sko val ne ga 
dela,  obenem pa smo popol no ma poza bi li na pre pro sto dej stvo, da neka te ra 
znan stve na področ ja in disci pli ne trga sploh nima jo in ga po nara vi svo je ga 
dela tudi ne more jo imeti. Tako porab lja mo ener gi jo, ki bi mora la biti usmer je-
na v razi sko va nje, za zago tav lja nje pre ži ve tja, kot se to doga ja razi sko val cem 
na JRZ, torej v t. i. držav nih inšti tu tih. Poskus ure di ti ta pro blem z uved bo 
pro gram ske ga finan ci ra nja pa, kot vse kaže, ni uspel, nasprot no, še zaos tril je 
spore. Koordinacija razi sko val nih insti tu cij Slovenije (KORIS) je pra vo ča sno 
sva ri la, da vsako impro vi zi ra nje in ekspe ri men ti ra nje pri tako občut lji vem 
siste mu, kot je  znanost, lahko škodi in nas ne bo pope lja lo v Evropo in širni 
svet. Normativno smo inten ziv no ure ja li orga ni zi ranost naše  znanosti,  obenem 
pa poza bi li, da znan stve na sfera pre pro sto ne pre ne se šokov. A smo vse eno 
spre jemali tudi zako ne, ki so po mojem glo bo kem pre pri ča nju pro ti ustav ni, 
saj uza ko nja jo  neenakost pred zako nom. Še več, z njimi smo posta vi li viso ke 
zido ve, ki one mo go ča jo vsako sode lo va nje zno traj posa me znih delov siste ma. 
In to si pri vo šči mo kot eden manj ših evrop skih naro dov, ki ima zelo  omejene 
kadrov ske poten ci ale.

Z vsa kim novim zako nom, z vsa kim novim pra vil ni kom smo, nepo boljš lji vi opti-
mi sti, pre pri ča ni, da bomo zares zago to vi li sta bil nost znan stve no ra zi sko val ne ga 
dela in to nežno cvet li co obva ro va li pred poze bo. Obenem pa – kako para do-
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ksal no! – ob vsej pre nor mi ra no sti ure di tve slo ven ske  znanosti ne vidi mo več 
dre ves v gozdu,  čeprav sem sama prva, ki zago var jam, da mora mo imeti zara di 
pre pre če va nja pre ve li ke domač no sti zelo natanč na pra vi la igre. Pozabljamo, da 
se hiša ne more zače ti  graditi pri stre hi. In prav to smo sto ri li z novim ciklu-
som pro gram ske ga finan ci ra nja, ki smo ga raz pisali v jav nem nate ča ju pred 
spre jet jem temelj ne ga akta – Nacionalnega razi sko val ne ga raz voj ne ga prog ra-
ma. In sedaj name ra va mo raz de li ti finanč na sred stva za nasled njih pet let, ne 
da bi se natanč no dogo vo ri li in podrob ne je dolo či li, kaj so naše pri ori te te v 
 znanosti. Vrh ekspert ne ga siste ma zno traj resor ne ga mini str stva pa je ob tem še 
pre zrl zelo ohla pno dolo če ne cilje znan stve ne poli ti ke, opre del je ne v Zakonu o 
razi sko val ni in raz voj ni dejav no sti, med njimi utr je va nje naci onal ne iden ti te te, 
kjer ima slo ven sko zgo do vi no pis je eno ključ nih vlog, in je hudo kršil avto no-
mi jo znan stve nih disci plin in s tem avto no mi jo  znanosti. Še več, avto no mi ja 
znan stve ne sfere se celo zmanj šu je, odlo či tve se spre je ma jo v pre oz kih kro gih. 
To nam doka zu je tudi sesta va Nacionalnega znan stve no ra zi sko val ne ga sveta. 
Kako naj si dru ga če razla ga mo odlo či tve, ki bodo omo go či le odmr tje naj bolj 
pro pul ziv nih delov znan stve nih disci plin? Naj nave dem kon kre ten pri mer: v 
nasled njih petih letih bomo z radi kal no zmanj ša nim finan ci ranjem pre pro sto 
one mo go či li razi ska ve gospo dar ske in dru žbene zgo do vi ne Slovencev v zad njih 
150 letih, ki so nas konč no uspe le  postaviti ob bok evrop skim histo ri ogra fi jam, 
kjer so te razi ska ve ta hip naj več ja pri ori te ta. Skupino smo načrt no vzga ja li 
dolga leta, sedaj pa bomo  morali odpu šča ti izo bra že ne dok tor je  znanosti – odlič-
ne razi sko val ce, v kate re smo inve sti ra li veli ko finanč nih sred stev. Ta sku pi na 
je edina v Sloveniji, ki takš ne razi ska ve oprav lja.

Naj na koncu opo zo rim še na eno hudo ano ma li jo. Akcija 2000 mla dih razi sko-
val cev je bila naj bolj še, kar se je zgo di lo slo ven ski  znanosti v zad njih dvaj se tih 
letih, saj je omo go či la obno vo razi sko val ne ga kadra. Pri tem pa smo žal poza bi-
li  sistem dogra di ti, saj nismo poskr be li za organ sko vklju če va nje razi sko val cev 
v razi sko val ne, pro gram ske ali pro jekt ne sku pi ne in s tem seve da tudi ne za 
nji ho vo sistem sko finan ci ra nje. Postdoktorski pro jek ti so samo dve let no podalj-
še va nje nji ho ve negoto ve usode.

Je zato vpra ša nje, ali v slo ven ski  znanosti velja rek divi de et impe ra, pre os tro 
postav lje no?
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Franci Feltrin
Pod pred se dnik Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa

Razprava ob uvo dnih refe ra tih o  znanosti 
in zna nju

Svetovni slo ven ski kon gres je civil na dru žba, ki je bila usta nov lje na v dneh 
slo ven ske ga boja za samo stoj nost, v juni ju 1991. Z ure sni či tvi jo  takrat zastav-
lje nih  ciljev že nekaj let pri re ja mo strokov na  srečanja slo ven skih kultur ni-
kov, znan stve ni kov, dru gih inte lek tu al cev in gospo dar stve ni kov iz Slovenije 
in sveta. S tem  po ve zu je mo kultur ne, znan stve ne, gospo dar ske in naci onal ne 
stike, ki jih je skozi zad nja deset le tja neusmi lje no trga la slo ven ska komu ni stič-
na  oblast. Prepričani smo, da slo ven ska  znanost, tako kot  znanost  nasploh, 
potre bu je nove ideje, zami sli, nove poten ci ale in trge, brez kate rih bi kmalu 
posta la sama sebi namen.

Predlagamo, da slo ven ske uni ver ze, znan stve ne insti tu ci je in pod je tja zač ne jo 
z izmen ja vo znanj s Slovenci soro dnih pokli cev zunaj meja Slovenije. Spo zna-
va mo, da znan stve ni ki in gospo dar stve ni ki slo ven ske ga rodu, ki živi jo zunaj 
Slovenije, nima jo zgolj »izko ri šče val ske ga«  namena, kot to že obču ti mo na mno-
gih področ jih, tudi v Sloveniji. V njih je še veli ko slo ven ske naci onal ne zave sti 
in želje po sode lo va nju, mno go krat več kot pri nas doma.

Pri SSK smo pre pri ča ni, da naj se, vse  dokler se slo ven ska poli ti ka v vseh 
porah obla sti ne bo spri ja zni la z odpr ti mi meja mi slo ven ske ga kultur ne ga in 
znan stve ne ga sveta,  dokler bo iz ne vem kakš nih raz lo gov ugo tav lja la, ali ima 
slo ven ski znan stve nik, stro kov njak, pod jet nik, ki živi zunaj Slovenije, slo ven ski 
potni list ali ne,  dokler bomo o tem sploh razmiš lja li, ne bomo našli skup ne ga 
jezi ka s slo ven ski mi inte lek tu al ci in izo bra žen ci, ki žive, dela jo, ustvar ja jo in 
poslu je jo zunaj Slovenije. In še manj misli mo na to, da bi jih pri do bi li za sode-
lo va nje pri vsto pu Slovenije v EZ. Razmišljanje v smeri kako bi sami pobra li 
denar in v ta namen samo izko ri sti li vse slo ven ske poten ci ale izven Slovenije, 
je povsem napač no in pogub no rav na nje.

Princip rav na nja, ki naj bi nas vodil do uspe ha, je zelo pre prost: Znanstveni 
svet ne pozna naci onal nih meja in s tem pove za nih inte lek tu al nih ome ji tev. 
Prav tako ne pri zna pri si le, po kate ri bi vsako znan stve no delo, vsako ustvar-
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ja nje mora lo imeti naci onal no ozna ko. Pri tem še pose bej  mislim na vlogo 
Slovenske aka de mi je  znanosti in umet no sti, ki je prejš nje poli tič no obar va-
ne kri te ri je zame nja la za ostre teri to ri al ne pogo je in ki je prav slo ven skim 
znan stve ni kom zunaj Slovenije posta vi la teri to ri al ne ovire, kot enega izmed 
kri te rij ev za član stvo. Prepričan sem, da bi SAZU pri do bi la na pome nu, tudi 
v sve tovnem meri lu, če bi med svoje člane spre je ma la tudi znan stve ni ke slo-
ven ske ga rodu iz sveta, ki seda njih zah tev po teri to ri al ni pri pa do sti ne izpol-
nju je jo. Slovenska aka de mi ja  znanosti in umet no sti je prva med pokli ca ni mi 
v Sloveniji, da v svoje vrste pri do bi čim več emi nent nih znan stve ni kov slo ven-
ske ga rodu iz vsega sveta, ki so na področ ju  znanosti in  kulture dose gli vidne 
uspe he, in to, ne glede na nji ho vo držav ljan stvo ozi ro ma ali na to, v kate ri 
deže li so dose gli svoj znan stve ni opus.

Naj našte jem samo nekaj imen, ki bi si,  čeprav še zda leč niso edina, zaslu-
ži la pova bi lo v to pre sti žno naci onal no orga ni za ci jo: prof. dr. Jožica Paddel 
Ledinek, prof. dr. Jože Velikonja, prof. dr. Lojze Arko. prof. dr. Anton Mavretič, 
prof. dr. Zvonko Fazarinc, prof. dr. Hans Ferk, prof. dr. France Rode, prof. dr. 
Vladimir Kos, prof. dr. Joseph Straus in še vrsta dru gih, ki so v drža vah, kjer 
živi jo in dela jo, že pre je li viso ka pri zna nja.

V vod stvu SSK bomo še  naprej vztra ja li pri orga ni zi ra nju strokov nih  srečanj v 
upa nju, da bosta slo ven ska vla da jo ča poli ti ka in znan stve na sfera spo zna li, da 
to poč ne mo v  korist nas vseh, poseb no še  tistih, ki se z znanos tjo ukvar ja jo in 
ki želi jo v njeno zakla dni co pri spe va ti tudi svoje zna nje.
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Pavel Fonda

Slovenija v EU: 
izziv mul ti kul tur no sti

Tesnost slo ven ske ga pro sto ra je posta la raz vi dna s poso dab lja njem pro met nih 
zvez. Že danes se Ljubljančan ne more pel ja ti z avtom v nobe no smer dalj kot 
eno uro, ne da bi se zna šel na ozem lju, kjer ne obvla da jezi ka, kjer ne more 
pre bi ra ti časopi sov, kupo va ti knjig, razu me ti tele vi zij ske ga dnev ni ka, obi sko va ti 
pred stav, pri re di tev in  srečanj, izme nje va ti izku šenj s kole gi, ki tam razi sku je jo 
in dela jo na istem področ ju. Ne more zapla va ti in zadi ha ti v  kulturi sosed nje ga 
območ ja in se oko ri sti ti s kultur no pro duk ci jo, ki se tam razvi ja. Ko bodo čez 
nekaj let na raz po la go hitri vlaki, se bo ta raz da lja skr či la na dvaj set minut. 
Delovanje na sko raj vsa krš nem področ ju nujno zaob je ma ozem lja, ki bodo 
vedno širša in bodo torej sega la daleč čez slo ven ske meje. V bliž nji bodoč no sti 
bo nujna, še bolj kot danes, za malo da ne ves slo ven ski narod dolo če na mera 
mul ti kul tur no sti. Še poseb no to seve da velja za akti vi ra nje »vme snih kon cen-
trič nih kro gov«, ki jih pred stav lja jo za Slovenijo zelo važna sosed nja območ ja 
Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Zaznavna ovira pri razvo ju  znanosti so tudi ostan ki “slo ven ske samo za gle da no-
sti”, to je tež nje po nekakš ni samo za dost no sti, ki pa v resni ci odra ža le pri krit 
strah pred sooča njem s tuji no. V ekstre mnih pozi ci jah  postane to tež nja po ustvar-
ja nju nekakš ne ga ide al ne ga slo ven ske ga pro sto ra, kjer naj bi sami pro izva ja li vse, 
kar potre bujemo. To bi nam nav se zad nje dovo li lo, da na magi čen način zani ka-
mo ome ji tve, ki nam jih tesna slo ven ska dvo mi li jon ska stvar nost v resni ci postav-
lja. Za neka te re je  zavest teh ome ji tev pre bo le ča, da bi nji hov  obstoj upošte va li 
in da bi se z njimi spopri jemali. Zaprtost pa lahko tudi vzbu ja skuš nja vo, da se 
v doma či topli gredi goji jo in ponu ja jo pro izvo di, ki se ne sooča jo s šir šim zuna-
njem oko ljem in za kate re nihče prav za prav ne ve, koli ko v resni ci velja jo.

Če pa se slo ven ske malo šte vil no sti zave da mo in o tem razmiš lja mo, nale ti mo 
na dva pro ble ma. Prvi je koli či na in kako vost tega, kar slo ven ski narod lahko 
ustvar ja. Drugi pa zade va potre bo po izmen ja vi – inte rak ci ji s šir šim območ jem, 
ki pre se ga slo ven sko ozem lje, še poseb no s sose di, kot bi tu rad pouda ril.
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Poglejmo naj prej prvi pro blem. Noben narod, pa naj bo še tako velik, ne more 
biti  povsem samo za do sten, in to ne samo na eko nom skem, ampak tudi na 
znan stve nem, huma ni stič nem, umet ni škem in vseh dru gih področ jih. Povsem 
logič no in narav no je, da manj ši narod pro izva ja in ustvar ja manj kot veli ki 
naro di. Če se poja vi pov preč no en vrhun ski mate ma tik na vsa kih deset mili-
jo nov ljudi, jih bo v sto mi li jon skem naro du stal no deset – kar dobra delov na 
sku pi na –, med tem ko se bo v Sloveniji poja vil le eden vsako peto gene ra ci jo, 
in še ta bo izo li ran. Nekaj podob ne ga bi se lahko reklo za mar si ka te ro  stroko 
in področ je, pa  čeprav v raz lič nih šte vilč nih razmer jih.

V špor tu dose ga mo vrhun ske rezul ta te v neka te rih pano gah, smo pov preč ni 
v dru gih in v neka te rih prav slabi, z neka te ri mi pa se pri nas sploh nihče ne 
ukvar ja. To je  povsem narav no in ni vzro ka, da ne bi bilo tako tudi na dru gih 
področ jih. Dvomilijonska razse žnost ni zadost na, da bi lahko zado vo lji vo prekri li 
vsa področ ja. Kot ne  moremo imeti diplo mat skih pred stav ni štev v vseh drža vah, 
tako tudi ne  moremo imeti spe ci ali stov za vse pano ge. Vedno nam bo manj kal 
kak izve de nec za kakš no poseb no  stroko.

Dvomilijonska razse žnost tudi ni zadost na, da bi se sta ti stič no  dovolj ena ko-
mer no poraz de li li talen ti in spo sob no sti. Tako se mi zdi, da so za slo ven sko 
ustvar jal nost zna čil ne zelo veli ke raz li ke v kako vo sti. Poleg odlič nih dosež kov 
na neka te rih področ jih naj de mo vča sih prav skro mne na dru gih. Že pri pre bi-
ra nju časopi sov nale ti mo na zelo veli ke raz li ke med kako vos tjo enega ali dru-
ge ga član ka. Pri več jih naro dih tega ni v tolikš ni meri, ker je med več jim šte vi-
lom ljudi, ki se z nečim ukvar ja jo, laže bolj homo ge no izbi ra ti spo sob no sti.

Neizbežno je torej, da smo na neka te rih področ jih na svetov ni ravni, na dru-
gih na naci onal ni, na tret jih pa le na skro mni kra jev ni. Na neka te rih senč nih 
področ jih naše  kulture bomo torej vedno postav lje ni pred izbi ro: ali se zado vo-
lji ti s skro mno doma čo pro izvod njo (v neka te rih pano gah bo vla da la celo pra-
zni na) ali pa pose či po boga tej ši tuji. Če se ome ji mo le na doma če, bo seve da 
v naših kultur nih vodah  pestra in kva li tet na hrana vča sih peša la.

Nujna je torej inten ziv na izmen ja va in inte rak ci ja s šir šim območ jem, ki pre se-
ga slo ven sko ozem lje.

V  znanosti, tako kot na naj ra zlič nej ših dru gih področ jih in stro kah, potre-
bujemo stal ne in  razvejene stike s šir šim kro gom ljudi, ki se ukvar ja jo s podob-
ni mi pro ble mi. Če pomi sli mo na današ njo vse večjo razve jenost razi sko val nih 
podro čij, na nepre sta no cep lje nje posa me znih strok v sub spe ci ali za ci je, bomo 
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ugo to vi li, da je ver jet no na mar si ka te rem od teh podro čij v Sloveniji le kak 
osam ljen razi sko va lec, ki mu je zdaj zmanj ka lo še  tistih nekaj sogo vor ni kov, ki 
jih je prej imel v nekda njem jugo slo van skem pro sto ru.

Če pogle dam na svojo  stroko, vidim, da se danes s psi ho ana li zo ukvar ja v 
Sloveniji le nekaj kole gov in je zato  možnost izmen ja ve izku šenj, kro že nja mnenj 
o pre bra ni lite raturi in o raz lič nih teh nič nih pri je mih zelo  omejena. Obstaja 
seve da  možnost kon tak tov na med na ro dni ravni preko lite rature, kon gre sov in 
 srečanj, ki so v glav nem v angle šči ni, ven dar je na teh oseb ni kon takt le bežen, 
nima prave kon ti nu ite te in vse je kon cen tri ra no v nekaj dneh pre da vanj in raz-
prav, kjer so ude le žen ci veli ko krat le pasiv ni. Mednarodna raven je vse ka kor 
nujna in potreb na, ven dar pa ni zadost na. Ni mogo če pre sko či ti vme snih kro-
gov med naj šir šim med na ro dnim in lokal nim. Ti krogi so prav za prav humus, 
v kate rem se lahko razvi ja jo prav tiste “koni ce”, tisti vrhun ski znan stve ni ki, ki 
so tako zelo potreb ni. V med člo ve ških odno sih igra zelo veli ko vlogo direkt na 
inte rak ci ja, to se pravi komu ni ka ci ja, ki ni le papir na ta ali inter net ska, ampak 
taka, ki vklju ču je tudi  dovolj redne nepo sre dne medoseb ne stike. Vsi vemo, 
da ude le žen ci kon gre sov vča sih dobi jo dra go ce nej še infor ma ci je v nefor mal nih 
pogo vo rih med odmo rom za kavo kakor pa na samih ura dnih pre da vanjih.

Kolegi v Italiji, Avstriji in veči ni dru gih držav imajo več možno sti, da se med 
seboj redno sre ču je jo v zadost nem šte vi lu, zato da raz prav lja jo, da naj de jo 
 dovolj zain te re si ra nih kole gov za sesta vo razi sko val nih sku pin na spe ci fič ne 
teme, da pri re ja jo  dovolj boga te prog ra me  srečanj, pre da vanj, semi nar jev itd. 
Če bi Slovenci bili mul ti kul tur ni in več je zič ni, bi pri takih dejav no stih s sose di 
lahko redno sode lo va li.

Vse to naka zu je potre bo, da svoj kultur ni pro stor na pri me ren način raz ši ri mo.

Pred osamosvo ji tvi jo so matič ni Slovenci v svo jem prejš njem mul ti kul tur nem 
part ner stvu s srb sko in hrva ško  kulturo imeli na raz po la go, kot širši inte rak tiv-
ni pro stor, nekda nje jugo slo van sko ozem lje. Danes je treba ta pro stor  obnoviti 
in raz ši ri ti še na zahod in na sever, da bodo Slovenci lahko inte ra gi ra li s sosed-
nji mi kultura mi, da bodo lahko »pla va li« bodi si v nem ških in ita li jan skih ali v 
hrva ških in madžar skih vodah. Diverzifikacija v vse te smeri bi pome ni la še 
večjo obo ga ti tev in  obenem manj šo nevar nost, da bi kate ra od sosed njih kul tur 
dobi la pri nas hege mo nič no vlogo.

Da pa bi lahko raz ši ri li svoje inte rak tiv no kultur no območ je, je nujno, da zna 
vsak Slovenec, poleg med na ro dne angle šči ne, vsaj enega izmed sosed njih jezi-
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kov (nem šči no, ita li jan šči no, hrva šči no ali madžar šči no). Dejansko se pri sko raj 
vseh manj ših evrop skih naro dih v šolah redno učijo večje šte vi lo tujih jezi kov. 
Celo v Italiji bodo v obve zno šolo v krat kem uve dli uče nje dveh tujih jezi kov. 
Italijani  doslej niso bili zain te re si ra ni za uče nje slo ven šči ne, ravno tako pa je 
bil tudi pri Slovencih v mati ci viden odpor do uče nja ita li jan šči ne.

Namesto naro da, ki se pote gu je, da bi na last nem zapr tem vrtič ku pri de lal, pa 
 čeprav vča sih v sim bo lič no majh nih koli či nah, vse, kar na svetu raste, naka zu-
jem tu hipo te tič no podo bo naro da, ki se drzno odpi ra, ki tesno in inten ziv no 
sode lu je z dru gi mi, še poseb no s sose di, ter s tem gradi in oprem lja zgrad bo 
last ne  kulture, a je  obenem soude le žen pri razvo ju evrop ske ga in sve tov ne ga 
zna nja.

Dušeča atmo sfe ra samo za gle da no sti misel no bolj odpr te Slovence odbi ja in jih 
sili v tuji no. Tudi za nas zamej ce je Slovenija zani mi va, a le če se odpi ra in 
boga ti na vse  strani. Če pa je to slepa ulica, ki se konča v Ljubljani, smo pri-
sil je ni (in za to smo jezi kov no in kultur no  dovolj oprem lje ni) da se obra ča mo 
dru gam, na vital nej ša in boga tej ša območ ja.

Naj na krat ko opre de lim, kaj  mislim s ter mi nom mul ti kul tur nost. Pojem  kultura 
bi se dalo pona zo ri ti s pri spo do bo vode, v kate ri vsi kakor ribe pla va mo in 
diha mo ter iz nje črpa mo, kar je pač v njej raz top lje no. Vsaka sku pin ska jezi-
kov no-etnič na  kultura ima svoje spe ci fič ne sesta vi ne. Recimo, da bi lahko mul-
ti kul tur nost pona zo ri li kot spo sob nost pla va nja v več kakor eni sami vodi, kot 
spo sob nost živ lje nja in polne izmen ja ve – inte rak ci je – v več kakor enem samem 
kultur nem območ ju.

Poudaril bi, da uče nje in pozna va nje neke ga tuje ga jezi ka še ni mul ti kul tur-
nost. S tem iz območ ja jezi ka, ki smo se ga nauči li, lahko zaje ma mo le iz 
bolj povr šin skih, raci onal nih ravni véde nja: pre bi ra mo lite raturo, poslu ša mo 
pre da va nja, ven dar ne  moremo zaje ma ti iz šir ših in glob ljih ravni. Kdor dobro 
obvla da angle šči no, še ni mul ti kul tu ren, vsaj  dokler nima  dovolj širo kih, glo-
bo kih in stal nih oseb nih sti kov z angle ško govo re čim sve tom,  dokler se ne 
izpo sta vi pol nej ši izmen ja vi, in to tako na zave dnih kot na neza ve dnih rav neh. 
Multikulturni smo le, ko drugo  kulturo doživ lja mo, ne pa, ko jo le pozna mo! 
Multikulturni smo, ko tuji jezik  dovolj obvla da mo in smo  obenem s tujim oko-
ljem toli ko nepo sre dno v stiku, da smo vča sih spo sob ni tudi  čutiti in misli ti 
tako, kot čuti jo in misli jo člani tis te ga naro da, da lahko zazna va mo tudi skri te 
utri pe tiste  kulture. Skratka, tako kot se je doga ja lo z nem šči no do leta 1918 
in s srbo hr va šči no po tem letu.
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Multikulturnost je  dragocen instru ment pri pre so ja nju vse bin sku pin skih kul-
tur. Skupina na mno gih področ jih izre dno močno pri ti ska na posa me zni ka, da 
sprej me kot dane resni ce tiste, ki so v  kulturi sku pi ne, v kate ri živi, sploš no 
pri zna ne in v kate re le malo šte vil ni dvo mi jo. Včasih pa to niso objek tiv ne 
resni ce, tem več le sku pin ski miti, bolj ali manj neosno va ne ilu zor ne pred sta-
ve, ki se zunaj kultur ne atmo sfe re tiste sku pi ne izka že jo kot nekon si stent ne. 
Multikulturnost nudi torej nepre cen lji vo  možnost, da gle da mo na stvar nost z 
več zor nih kotov hkra ti. Vidimo jo lahko od zno traj, a  obenem tudi od zunaj, 
kar nam vse ka kor daje popol nej šo sliko. Dogajanje in čute nje zno traj sku pi ne 
pa tako veli ko lažje rela ti vi zi ra mo.

Slovenski narod je živel celo tiso čle tje v mul ti kul tur ni dimen zi ji in le dva najst 
let je, odkar – prvič v svoji zgo do vi ni – ekspe ri men ti ra mono kul tur nost.

Dejansko smo Slovenci sto le tja žive li v ne vedno  lahkem soži tju z nem ško 
 kulturo. Leta 1918 pa smo za 70 let zame nja li kultur ne ga part ner ja in bili v 
veli ki meri bikul tur ni glede na srb sko in hrva ško  kulturo. Z osamosvo ji tvi jo 
so se tudi te vezi v glav nem pre tr ga le. V zad njem deset le tju je tako v ospred-
ju neznan ka mono kul tur no sti, na kate ro Slovenci  doslej nismo bili  vajeni. Na 
pragu pa so že odno si v okvi ru zdru že ne Evrope, kjer se nujno spet sre čujemo 
z mul ti kul tur nos tjo. Nadvse aktu al no je torej, da resno razmiš lja mo o potre bi 
po tesnej šem sode lo va nju s sose di.
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Prof. dr. Marko Jaklič
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul te ta

Potrebna je spre mem ba naci onal ne ga 
ino va cij ske ga siste ma in odgo vor na 

zave zanost kon kret nim  ciljem

Slovenija se zave zu je (tudi do EU), da bo do leta 2010 pove ča la zne sek vla-
ganj za razi ska ve in  razvoj (RR) na 3 odstot ke BDP (1 točka drža va in 2 točki 
pod je tja) z zdajš njih 1,6 odstot ka. Država naj bi pove ča la inve sti ci je za RR za 
25 odstot kov in pod je tja za več kot 250 odstot kov. Ali si je smi sel no zastav lja ti 
cilje, za kate ri mi ne sto ji jo jasni nosil ci in odgo vor no sti? Slovenska drža va je 
znana po tem, da sama ne ure sni ču je tis te ga, kar skle ne (glej Poročilo o razvo-
ju ali dej stvo, da je Nacionalni razi sko val ni prog ram iz leta 1995 že čet rtič 
napo ve dal, da se bo delež RR-sred stev v BDP pove čal na 2,5 odstot ka do leta 
2000). Še teže je pri ča ko va ti, da se lahko takš ne mu dol go roč ne mu cilju vna prej 
zave že jo pod je tja. Ne zani kam smi selnosti zapi sovanja šte vilč nih  ciljev, ven dar 
se je naj prej treba odgo vor no loti ti kon kret nih aktiv no sti v smi slu struk tur nih 
spre memb in vode nja NIS (naci onal ni ino va cij ski  sistem, ki ga sestav lja jo pod-
je tja, razi sko val ni inšti tu ti, uni ver ze, druge pod por ne insti tu ci je in pod je tja ter 
drža va) ter dose ga nju  ciljev po nače lu majh nih kora kov. Če bomo uspeš ni pri 
tem, bo sle dil tudi pri me ren delež RR-vla ganj v BDP.

Temeljni izziv ino va tiv no sti ni v pomanj ka nju  izumov, ki so pogo sto v začet ni 
fazi pro sto na raz po la go, tem več v spo sob no sti nji ho ve komer ci ali za ci je, kar 
pa ni teh no lo ški, tem več orga ni za cij ski izziv za celo ten naci onal ni ino va cij ski 
 sistem. Ne glede na posa me zne for mal ne refor me tis te ga dela NIS, ki je v pri-
stoj no sti drža ve (uni ver ze, razi sko val ni inšti tu ti), se dejan sko ni zgo di lo veli ko 
v smi slu pri la gajanja novim oko li šči nam, ki kli če jo po večji »korist no sti« RR-
sfere ozi ro ma pove zanosti z gospo dar stvom. Veliki napo ri v teh insti tu ci jah se 
vla ga jo v obram bo obsto je čih »vrtič kov«, kar seve da pod pi ra tudi vla dna logi ka 
zasle do va nja »dot« pri finan ci ra nju. Na ta način bo seve da težko dose či potreb-
ne struk tur ne spre mem be pri vse bi ni razi sko val nih aktiv no sti in nji ho ve orga ni-
zi ranosti. Na pri mer, zara di neugo dne dote in rela tiv ne »nera zvitosti« področ ja 
pri do bi va jo razi ska ve na področ ju poslov nih ved v Sloveniji sra mot no malo 
sred stev. Pri nas se torej ne more zgodi ti pri mer iz Finske, kjer so ugo to vi li, 
da je mene dže ment zna nja eno ključ nih podro čij pri hod nje ga gospo dar ske ga 
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razvo ja, in so mu zato dolo či li ustre zno mesto. V part ner stvu (Nokia in druga 
pod je tja, drža va, uni ver za) so zbra li sred stva, s kate ri mi so za pet let v svojo 
sre di no pova bi li dva najemi nent nej ša tuja znan stve ni ka s tega področ ja ter ju 
načr tovano in uspeš no inte gri ra li v reše va nje »fin skih izzi vov«.

Oprijeti se je torej treba dru gač ne ga nači na (akcij ske ga) vode nja in ne admi-
ni stri ra nja, ki bo po eni  strani upošte val ome jenost (seda njih) virov, ter se na 
drugi  strani  soočil s kon kret ni mi raz voj ni mi izzi vi dru žbe. Vodenje spre memb 
v NIS mora torej teme ljiti na šti rih osnov nih kora kih:
1. sezna ni tev z »real nos tjo« raz voj nih izzi vov (urad ni ki in znan stve ni ki mora-

jo oditi na »teren«);
2. osre do to če nje na kon kret ne pro jek te, ki so že  dokazali ali kaže jo svoj 

»komer ci al ni« poten ci al;
a. po eni  strani se vse bolj raz či šču je jo posa me zne sku pi ne pod je tij, ki 

posta ja jo nosil ci razvo ja in ki že aktiv no išče jo oporo v razi sko val ni 
sferi (na pri mer TCG Unitech LTH in Litostroj EI),

b. po drugi  strani pa imamo nekaj raz voj nih insti tu cij (na pri mer CEM), ki 
imajo poten ci al novih viso ko teh no lo ških pod je tij; ta obe ta jo pre skok na 
tre tjo raz voj no sto pni co, za kate ro je zna či len akti ven izvoz zna nja;

3. moti vi ra nje vseh ele men tov NIS, da delu je jo v  želeni smeri;
a. treba je pod pi ra ti pred vsem usmer je no apli ka tiv no razi sko va nje in ekspe-

ri men tal ni  razvoj (pri usmer jenosti razi skav smo v Sloveniji med naj slab-
ši mi) in sle di la bosta tudi usmer je no temelj no razi sko va nje in znan stve-
na citi ranost ozi ro ma odlič nost,

b. bolj je treba pove za ti razi sko val ne in »peda go ške« insti tu ci je,
c. razi sko val ne insti tu ci je (tudi uni ver ze) mora jo prevze ti odgo vor nost za 

svoj  obstoj, ne pa da pri ča ku je jo, da jim bo raz log dajal usta no vi telj ozi-
ro ma drža va,

č. vode nje teh insti tu cij mora posta ti pro fe si onal no in usmer je no k trgu 
(pri tem ne  mislim le na zado vo lje va nje seda nje ga povpra še va nja, tem-
več pred vsem na kre ira nje trga),

d. potreb na je radi kal na spre mem ba v siste mu finan ci ra nja, kjer bo malo 
pro sto ra za »soci al nost«;

4. čim hitrej še »izlo ča nje« orga ni za cij in posa me zni kov, ki se ne bodo mogli 
pri la go di ti novim izzi vom (izlo ča nje »gni lih  jabolk«).

Načela, po kate rih bi se vrši le spre mem be, mora jo biti krat ka, jasna vsem in 
ses tav lje na iz kon kret nih, spe ci fič nih, »malih« kora kov s kon kret ni mi nosil ci in 
odgo vor nost mi. Na pri mer, če zapi še mo, da bomo zapo slo va li tudi tuje znan-
stve ni ke, mora drža va v dogo vor je nem času dose či  sistem, ki bo omo go čal, da 
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lahko tuje ga znan stve ni ka zapo sli mo v roku enega mese ca. Zagotoviti je torej 
treba inte gri te to in uskla jenost prog ra ma ter aktiv no sti. Za tak šen »meta pro-
jekt« pa je zadol že na drža va.
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Dr. Anton Jurgetz
Kon cer n BMW (do septem bra 2003)

Zadostujejo dose že ni rezul ta ti v razvo ju 
 znanosti in gospo dar stva za 

“Prihodnost Slovenije”?

Kot Slovenec, ki že več kot 38 let živi v tuji ni, z veli kim zani ma njem sprem-
ljam vse spre mem be, ki se doga ja jo v moji domo vi ni. Ker tuji časopi si ne piše-
jo veli ko o tej novi člani ci Evropske unije, sku šam  dobiti čim več slo ven skih 
časopi sov in na ta način izve de ti, kaj se doga ja doma.

Menim, da je Slovenija v spre mi nja nju gospo dar ske ga siste ma dose gla velik nap-
re dek. V rela tiv no krat kem času je v pri merja vi z dru gi mi deve ti mi kan di dat ka mi 
za vstop v EU dose gla zelo dobre rezul ta te. To je pozi tiv na ocena. Če pa pogle da-
mo, kako daleč je Slovenija na pri mer v  znanosti in gospo dar stvu, če smem biti 
kon struk tiv no kri ti čen, moram ugo to vi ti, da je pred njo še zelo mnogo nalog in 
da je treba reši ti še vrsto vpra šanj. Eno od veli kih vpra šanj, ki me sprem lja jo, je, 
zakaj se Slovenija v dolo če nih kazal ni kih tako rada pri me rja z ZDA. Zakaj se ne 
pri me rja raje z evrop ski mi drža va mi, ki so po  velikosti in gospo dar ski moči z njo 
bolj pri mer lji ve kakor ZDA. Tukaj  mislim na sosed njo Avstrijo pa na Luksemburg, 
Nizozemsko, Dansko in Finsko. Primerjati Slovenijo z ZDA, ki imajo čisto dru-
gač no poli tič no, gospo dar sko in tudi šol sko struk tu ro kakor vse deže le v Evropi, 
kamor geograf sko spada tudi Slovenija, je po mojem mne nju napač no vlo že na 
ener gi ja, ki bi jo bilo bolje  porabiti za to, da bi  znanosti in gospo dar stvu pode li li 
naj manj takš no vel ja vo, kot jo imata v dru gih evrop skih deže lah. Zelo pomemb no 
je zgle do va ti se po naj bolj šem ozi ro ma najuspeš nej šem,  obenem pa je treba vede-
ti, kakš ne možno sti ponu ja ta stra te gi ja in zako no da ja v Evropi in Sloveniji. Za 
izbolj ša nje polo ža ja neke drža ve je tudi treba pozna ti njene pre dno sti in pomanjk-
ljivosti. Trdim, da ima Slovenija kar pre cej pre dno sti, in to ne samo glede geograf-
ske ga polo ža ja, tem več tudi glede  velikosti, fle ksi bil no sti, reak cij ske ga časa, želje 
ljudi sode lo va ti v pro ce sih izbolj še va nja rezul ta tov. Tukaj si dovo lim  postaviti 
vpra ša nje, zakaj so deže le, kot sta na pri mer Švica in Luksemburg, uspeš nej še 
kot Slovenija. Odgovora ne  moremo iska ti samo v zgo do vi ni teh dežel, tem več 
tudi v nji ho vih gospo dar skih in poli tič nih raz me rah, ki  razvoj gospo dar stva omo-
go ča jo ozi ro ma ga pod pi ra jo, v sku pno stih ozi ro ma pokra ji nah, ki tekmu je jo za 
pri do bi tev inve sti cij gospo dar stva na svo jem področ ju, v vpli vu poli tič nih sil na 
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 razvoj gospo dar stva, ki je sam po sebi ome jen. Politični vpliv se nam reč omeji le 
na ustvar ja nje zakon skih okvi rov, v kate rih se gospo dar stvo lahko uspeš no razvi-
ja. Tukaj velja pre go vor “manj je vča sih več”.

Na tem mestu želim  postaviti nekaj vpra šanj in posku ša ti nanje tudi odgo voriti. 
Kolikšen naj bo vpliv (poli ti ke) drža ve na  razvoj gospo dar stva? Po mojem mne-
nju tolik šen, da dobi gospo dar stvo zakon ske okvi re, v kate rih lahko delu je 
po svoji odgo vor no sti. Kolikšna naj bo samo od go vor nost mene dže men ta na 
znan stve nem in gospo dar skem področ ju? Kako pove ča ti zani ma nje za štu dij 
na teh ni ških fakul te tah? Zakaj danes pro por ci al no več mla dih študi ra eko no-
mi jo, pravo in soci olo gi jo, manj pa teh ni ko? In kje so delov na mesta za absol-
ven te neteh ni ških fakul tet? Pomembno vpra ša nje je tudi, kako naj se razvi ja 
uspeš no gospo dar stvo, ki naj bi pro izva ja lo kon ku renč ne pro duk te. Mislim, da 
je tu osnov ne ga pome na priv lač nost bodo čih delov nih mest za mlado gene ra-
ci jo. Rešitev vidim v novi kva li te ti sode lo va nja drža ve (poli tič nih sil), gospo-
dar stva in mene dže men ta uni verz. Potrebni so regu la ti vi ozi ro ma indi ka tor ji, 
ki omo go či jo izo bra že va nje bodo čih stro kov nja kov, potreb nih gospo dar stvu in 
dru žbi. Naloga gospo dar stva je, da  razišče, koli ko stro kov nja kov bo potre bo va-
lo v nasled njih petih letih. V tem kon tek stu pa je treba tudi dolo či ti, kakš ni 
naj bi bili regu la ti vi, kot meri lo za oce nje va nje uspe ha ozi ro ma rezul ta tov, ki 
zado vo lju je svoji oceni, ali velja rezul tat, če je bil ocen jen z zuna nje ga vidi ka. 
Gospodarsko in znan stve no sode lo va nje Slovenije s sve tom se mora okre pi ti. 
Na ta način se lahko dose že jo objek tiv na meri la in ino va tiv ni impul zi za izbolj-
ša nje nje ne ga sta li šča. Na vpra ša nje, ali so štu dij ski prog ra mi in  metode mene-
dže men ta v med na ro dnem meri lu še  dovolj uspeš ni, je treba odgo voriti nikal no. 
Študijski čas je  predolg in vse bin sko neiz či ščen. Treba bi bilo hitro ukre pa ti in 
si poma ga ti z izkuš nja mi iz tuji ne. Tudi mene dže ment in orga ni za cij ske  metode 
bi bilo treba moder ni zi ra ti. Znanje uni verz in inšti tu tov bi bilo treba pove za ti 
z indu stri jo v tako ime no va no “network” orga ni za ci jo, kar bi pome ni lo drugo 
kva li te to sode lo va nja med uni ver za mi, inšti tu ti in indu stri jo. Znanstveni dosež-
ki mora jo biti zani mi vi tudi za indu stri jo.

H gospo dar skim pano gam ne smemo šteti samo indu strij skih pro ce sov, tem več 
tudi gospo dar ski  razvoj turi zma. Slovenija ima veli ka narav na boga stva, in to 
ne samo v enem delu drža ve. Tujci v glav nem pozna jo samo gorenj ski in pri-
mor ski del Slovenije, to pome ni Bled, Kranjsko Goro, Planico in Portorož, ne 
pozna jo pa na pri mer narav nih lepot vzhod ne ga dela Slovenije. Seveda bi bila 
tukaj potreb na inve sti cij ska vla ga nja v infra struk tu ro, da bi lju dem sploh omo-
go či li možno sti za  razvoj lahke ga turi zma. Slovenija je rela tiv no majh na deže la, 
a ima še vedno dosti pokra jin, v kate rih pre bi val ci nima jo ure je nih niti  cestišč 
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itn. Tukaj  mislim poseb no na kraje v Halozah. Druge deže le uspeš nej še izko ri-
šča jo narav ne  lepote v inte re su gospo dar ske ga razvo ja in eko lo gi je. Nevarna se 
mi zdi kon cen tra ci ja veli kih pro da jaln; te potre bu je jo kupce s kupno močjo, ki 
nasta ne v tako ime no va nem pro izvod nem pro ce su. Tukaj ne smemo spre gle da-
ti eko nom ske ga rav no tež ja, ki je za uspe šen  razvoj eko no mi je in teh no lo gi je v 
vsaki drža vi zelo pomemb no.

Ključno vpra ša nje je tudi, v kolikš ni meri je drža va – držav ni orga ni – pri prav-
lje na ana li zi ra ti svoje stro ške in “opti mi ra ti” svoje struk tu re ter s tem izbolj ša ti 
pogo je za odlo ča nje. Glede na to, da se pri bli žu je čas vsto pa Slovenije v EU, je 
po mojem mne nju ključ no vpra ša nje, kako zmanj ša ti stro ške slo ven ske drža ve 
in zago to vi ti možno sti za večjo kon ku renč nost slo ven ske ga gospo dar stva.

S svo jim pri spev kom sem želel opo zo ri ti na nekaj pri me rov, ki jih opa zu jem 
z dolo če ne raz da lje, in pouda ri ti dose že ne rezul ta te. Želel pa bi si tudi, da bi 
se vpra ša nja in nalo ge reše va le bolj prag ma tič no in z odgo vor nos tjo spo sob nih 
ljudi, z name nom, da bi Slovenija v nasled njih treh letih nare di la naj manj tako 
velik korak, kot ga je z usta no vi tvi jo svoje mlade drža ve. Forumu Prihodnost 
Slovenije pa želim uspeš no delo in uspe šen pri spe vek k izbolj ša nju današ nje-
ga polo ža ja.

Na koncu svo je ga pri spev ka se želim še opra vi či ti, če mi česa ni uspe lo  izraziti 
v lepši slo ven šči ni.
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Dr. Edvard Kobal
Slovenska znan stve na fun da ci ja

Znanost na Slovenskem je seme za 
pri ho dnost slo ven ske dru žbe

Gospodarske dru žbe imajo lahko tre nut no velik zaslu žek in dogo vor je ne posle 
za pri hod nja leta, ven dar to ni  dovolj za dejan sko pri ho dnost. Manjka “seme 
za pri ho dnost” – sta len dotok novih vizij in izbir. Kar velja za posa me zno pod-
je tje, lahko velja tudi za dru žbo; v našem pri me ru za slo ven sko dru žbo.

Za  stanje in  razvitost razvoj no ra zi sko val ne dejav no sti na Slovenskem je zna-
čil no, da je javna razi sko val na sfera nepo ve za na z gospo dar stvom in le šibko 
vpeta v celot no dru žbo. Raziskovalna dejav nost je namenje na pre te žno last ni 
upo ra bi, skrat ka, pre toč nost rezul ta tov dejav no sti je šibka. Omejeni člo ve ški 
in finanč ni viri prav goto vo pred stav lja jo veli ko oviro v tem, da bi slo ven ska 
dru žba lahko po svo jih delu jo čih gene ra ci jah razi sko val cev veli ko pri spe va la 
k sve tov ne mu zna nju. Po drugi  strani pa zgolj usmer ja nje temelj nih razi skav 
na znan stve na področ ja, ki omo go ča jo  dostop do tuje ga vrhun ske ga zna nja in 
teh no lo gij, ne sme biti konč ni cilj. V dani stvar no sti na Slovenskem to pred stav-
lja rela tiv no veli ko nalo žbo s pre majh nim izple nom. Z izple nom, ki bi lahko 
zago tav ljal večjo kon ku renč nost gospo dar stva. Velikemu delu naših gospo dar-
stve ni kov je to jasno, zato gle da jo na rezul ta te, zla sti pa na načr te slo ven skih 
razi sko val cev neza up lji vo in niso pri prav lje ni izdat no (so)finan ci ra ti niti tega, 
kar po pre pri ča nju razi sko val cev obeta teh no lo ški pre boj.

Skratka, pred razi sko val ci in naj po memb nej ši mi odlo če val ci v znan stve ni in 
teh no lo ški poli ti ki na Slovenskem so na videz nera zreš lji ve zade ve. Čas od 
osamosvo ji tve do danes to potr ju je: nepo ve zanost javne razi sko val ne sfere z 
gospo dar stvom ter neza vid lji vo nizka pre toč nost rezul ta tov razvoj no ra zi sko val ne 
dejav no sti se nista spre me ni li v smeri, ki bi obe ta la pri ho dnost. Lahko  rečemo, 
da sta šli v smeri “vzpo sta vi tve pre go vo ra”, torej pasiv no sti, name sto da bi iska-
li izhod iz neza vid lji ve ga polo ža ja. Poleg tega ni bilo mogo če pre po zna ti več jih 
pri za de vanj, str ni tve vrst razi sko val cev, da bi pri šlo do nap red ka tam, kjer ga slo-
ven sko gospo dar stvo in dru žba po dokaj enot nem sploš nem mne nju potrebuje ta. 
Čeprav so posa me zni ki ali sku pi ne razi sko val cev ali gospo dar stve ni kov to jasno 
izra zi li odlo če val cem v znan stve ni in teh no lo ški poli ti ki ali lju dem, odgo vor nim 
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za finan ce Republike Slovenije, ni bilo mogo če zazna ti nap red ka. Skratka, ne 
 moremo se izogni ti dvomu, da veči na akter jev igra po nekem rezerv nem sce na ri-
ju. Po sce na ri ju torej, ki ne pri na ša več jih pre mi kov in pre bo jev. Zakaj je tako?

Za danes in jutri je pomemb no, da na osno vi teh in še dru gih spo znanj ven-
dar le zač ne mo razmiš lja ti, zla sti pa rav na ti dru ga če.

V  znanosti na Slovenskem, orga ni zi ra ni v obli ki razvoj no ra zi sko val ne dejav no-
sti, v mreži pod por nih orga ni za cij, orga ni za cij, ki pri spe va jo k osre do to ča nju, 
pre po zna va nju in uvel jav lja nju te dejav no sti v slo ven ski, evrop ski in glo bal ni 
dru žbi, so potreb ne veli ke spre mem be.

Znanost mora posta ti seme za slo ven sko pri ho dnost, kar pome ni:
– V ospred ju pri za de vanj posa me zni kov in naci onal no pomemb nih orga ni za-

cij naj bo odkri va nje in  razvijanje vseh člo ve ških virov slo ven ske dru žbe. 
Najobetavnejše vire je smi sel no in potreb no usme ri ti k pokli cem, kjer bo v 
ospred ju razi sko val no ali raz voj no delo;

– Člo vek z vizi jo naj  postane naj bolj iskan pro fil slo ven ske ga držav lja na, 
tako za nadalj nje izo bra že va nje, uspo sab lja nje in izpo pol nje va nje kot za 
zapo sli tev na odgo vor nej ših  mestih v gospo dar stvu in za vode nje jav nih 
zadev;

– Držav ljan z osnov nim vede njem o raz voj ni vlogi  znanosti, z izkuš nja mi 
na področ ju par ti ci pa ci je v znan stve ni in teh no lo ški poli ti ki naj bo potre-
ben “stan dard” za vse tiste, ki se bodo  potegovali za prev zem jav nih vlog 
(poslan ci,  ministri, župa ni, svet ni ki …), in to ne glede na to, kako obse žno 
in poglob lje no se bodo ukvar ja li pri tem z zade va mi s področ ja razi skav in 
razvo ja;

– Ukvar ja nje s temelj ni mi razi ska va mi mora mo zago to vi ti vsem  tistim, ki s 
svo jim  znanjem, uspo sob ljenos tjo in odlič nos tjo lahko pri spe va jo k razvo-
ju nove ga zna nja in k uvel jav lja nju slo ven skih držav lja nov v med na ro dni 
znan stve ni sku pno sti;

– Potreb na pozor nost naj bo namenje na naj mlaj šim že obli ko va nim razi sko-
val cem ter upo ko je nim razi sko val cem, zanje je treba uvel ja vi ti spe ci fič ne 
finanč ne sheme;

– Obseg ukvar ja nja s temelj ni mi razi ska va mi ter obseg člo ve ških virov za 
to naj bosta uskla je na z učin ki razi sko val ne dejav no sti na Slovenskem na 
gospo dar ski, soci al ni in kultur ni  razvoj dru žbe;

– Pre ki ni ti je treba s prev la du jo čo enosmer nos tjo finanč nih tokov za razvoj-
no ra zi sko val no dejav nost, tako jav nih, tj. pro ra čun skih denar nih sred stev, 
kakor sred stev gospo dar skih družb. Potrebno pozor nost mora jo  dobiti 
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pri lo žno sti za teh no lo ške pre bo je, na kate re opo zar ja jo razi sko val ci. Tem 
razisko val cem je treba nudi ti pomoč, da bo do teh pred sta vi tev pri šlo. 
Prav tako je treba uvel ja vi ti meša na sred stva in akti vi ra ti skla de tve ga ne ga 
kapi ta la, inku ba tor je pri uni ver zah in več jih razi sko val nih inšti tu tih;

– Uvel ja vi naj se pro fil slo ven ske ga razi sko val ca, ki bo koope ra ti ven s poslov-
nim sektor jem. Tovrstnih člo ve ških virov naj bo v struk tu ri slo ven skih razi-
sko val cev naj več;

– Uvel ja vi naj se pro fil slo ven ske ga razi sko val ca, ki bo vklju čen v razvoj no-
ra zi sko val no dejav nost Evrope in osta le ga sveta (npr. Evropska znan stve na 
fun da ci ja, okvir ni prog ra mi Evropske unije);

– Vrste in obseg davč nih olaj šav za vla ga te lje v razvoj no ra zi sko val no 
dejavnost naj odra ža jo inte re se tako vlad ne ga kakor tudi poslov ne ga sek-
to rja glede raz voj ne vloge  znanosti v slo ven ski dru žbi. Spodbuditi je treba 
proces nalo žbenih aktiv no sti slo ven skih držav lja nov v  znanost oz. dejav-
nost;

 – Znanost, tako razi sko val na kot raz voj na dejav nost, ter razi sko val ci vseh 
delu jo čih gene ra cij naj posta ne jo opa znej ši in gla snej ši ter s tem bolj 
prepo znav ni. Mediji naj pre po zna jo v  znanosti področ je, ki je dina mič no, 
vzaje mno (kot pod si stem) in pomemb no za slo ven ski danes in jutri;

– Razi sko val ci vseh delu jo čih gene ra cij naj se uspo so bi jo za komu ni ci ra nje z 
jav nos tjo;

– Poseb no pozor nost naj dobi uvel jav lja nje slo ven skih razi sko val cev v evrop-
ski in glo bal ni znan stve ni sku pno sti. Prav tako je treba  nameniti pozor nost 
pred stav lja nju razvoj no ra zi sko val ne dejav no sti na Slovenskem med na ro dni 
sku pno sti.

Razvojnoraziskovalna dejav nost na Slovenskem naj  postane “seme” za slo ven sko 
pri ho dnost. To “seme” naj pre po zna va mo v obli ki vizij in raz vi tih izbir, kate rih 
podla ga je zna nje, tako slo ven sko kakor od dru god. “Posedovanje” zna nja je 
prvo, kar mora jo imeti slo ven ski držav lja ni. Enako pomemb no pa je, da so spo-
sob ni in zmo žni to zna nje upo rabiti za svoj in dru žbeni  razvoj. Predstavljene 
ugo to vi tve o tem, kaj je treba sto ri ti ali izgra di ti oz. uvel ja vi ti, so pogoj, da bomo 
 postali to, kar želi mo biti – ljud je z vizi ja mi. Predvsem s tem bomo lahko boga ti li 
našo novo sku pnost, Evropsko unijo.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

1 4 0

Dr. Jana Kolar
Narodna in uni ver zi tet na knji žni ca v Ljubljani

Ali bo imela  znanost vlogo v pri ho dno sti 
Slovenije?

Temeljna  znanost je za dru žbo izjem ne ga pome na. Z obja va mi del pri spe va v 
sve tov no zakla dni co zna nja, iz kate re je mogo če pre po zna ti pri hod nje izzi ve 
dru žbi. Kljub nizki citi ranosti (glej pri spe vek dr. Blinca) viso ko šte vi lo znan-
stve nih objav slo ven skih avtor jev kaže, da smo na področ ju temelj ne  znanosti 
vsaj v sve tovnem pov preč ju. Povsem dru ga če pa je pri apli ka tiv nih razi ska vah 
in ekspe ri men tal nem razvo ju, za kate re ga je v Sloveniji zna čil na nepo ve zanost 
jav ne ga razi sko val ne ga področ ja z indu stri jo. V tem pri spev ku se bom zato 
ome ji la na raz pra vo o tej pro ble ma ti ki.

Republika Slovenija je spre je la t. i. lizbon sko pobu do in bar ce lon ski cilj, s 
čimer naj bi gospo dar stvo EU do leta 2010 posta lo naj bolj dina mič no in kon-
ku renč no gospo dar stvo na svetu, teme lje če ne zna nju. Pri tem naj bi se obseg 
vla ganj  članic EU v raz voj no-razi sko val no dejav nost do leta 2010 pove čal na 
3% BDP. Dve tre tji ni naj bi pri spe val zaseb ni, tre tji no pa javni sek tor.

Resničnost je žal pogo sto daleč od želja in šte vil ne štu di je danes pri ča jo o 
tem, da Evropska unija zastav lje ne ga cilja naj ver jet ne je ne bo dose gla. V odgo-
vor je pri pra vi la akcij ski načrt za pove ča nje vla ganj v razi ska ve in  razvoj. V 
Sloveniji se sre čujemo z istim pro ble mom, le da je pre pad med razi sko val nim 
področ jem in indu stri jo še toli ko bolj pere č. Ker  znanost ni namenje na sama 
sebi, tem več izbolj ša nju kako vo sti živ lje nja obče stva, je njena vloga v pri ho dno-
sti Slovenije odvi sna pred vsem od obse ga in hitro sti njene pri la go di tve potre-
bam dru žbe. Naša popot ni ca je sora zmer no dobra, kar slo ven ski razi sko val ni 
part ner ji doka zu je jo s svojo uspeš nos tjo v apli ka tiv nih razi sko val nih pro jek tih 
5. in 6. okvir ne ga prog ra ma ES. Žal pa je delež part ner jev iz vrst slo ven skih 
pod je tij, ki edina tudi eko nom sko izko ri šča jo dob lje ne rezul ta te teh pro jek tov, 
izre dno nizek. Seveda Slovenija tudi tu ni izje ma in druge pri sto pne člani ce so 
se izka za le še slab še. Kljub temu je apa tič nost slo ven skih pod jet ni kov nad vse 
skrb vzbu ja jo ča. Vzroki so znani: izje mno pomanj ka nje pod jet ni ške  kulture, 
usmer je ne k ino va ci ji, do zdaj odsot ne davč ne spod bude, slab  dostop do kapi ta-
la itd. Naša vlada se tega zave da in je v zad njem času pri pra vi la vrsto ukre pov 
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za ustvar ja nje pod por ne ga oko lja, pri ja zne ga ino va tiv ni pod jet ni ški dejav no sti. 
Težava torej ni v pomanj ka nju vizi je, tem več pred vsem v hitro sti in obse gu 
izva ja nja dejav no sti na tem področ ju.

Za kon kret ne pre mi ke v  želeni smeri pa bo treba vzgo ji ti tudi dru žbo, oprto 
na ustvar jal nost, ki se ji ne bo težko poda ti v nemir ne vode pod jet niš tva. Zato 
bo nujna pre no va šol ske ga siste ma, ki naj bi vzga jal več viso ko izo bra že nih 
kad rov v ino va tiv nih pokli cih nara vo slov ja in teh ni ke. Pri tem igra pomemb-
no vlogo tudi pri sot nost  znanosti v obči lih. Žal je pre po go sto odri nje na na 
obrob je, od koder zaide v člo ve ški vsak dan pred vsem ob kon tro ver znih temah. 
Za obrob ni polo žaj  znanosti so delo ma odgo vor ni tudi razi sko val ci, ki so 
vse pre po go sto tako zatop lje ni v svoje razi sko val no delo, da o njem poza bi jo 
obve šča ti jav nost. Pri tem zane mar ja mo, da se  znanost v veli ki meri finan ci ra 
iz pro ra ču na in da dav ko pla če val cem dol gujemo poro či la o pora bi sred stev. 
Nenehno izo bra že va nje jav no sti o tem, kako nova znan stve na odkri tja pri spe-
va jo k dvigu stan dar da in kako vo sti živ lje nja, bo omo go či lo zago to vi ti večja 
sred stva za  znanost v pro ra ču nu ter nav du še va lo mlade rodo ve za ino va tiv ne 
pokli ce. Predstavljanje uspeš no sti slo ven skih pod je tij viso ke teh no lo gi je bo pri-
po mo glo k odlo či tvi razi sko val cev za komer ci al no izra bo nji ho ve ga dela. Zato 
bi bilo smi sel no, da bi odgo vor ni mini str stvi (MŠZŠ in MG) usta no vi li slu žbo, 
ki bi se ukvar ja la s pred sta vi tvi jo dose že nih rezul ta tov jav no sti. Izobraževati 
pa ni treba samo jav no sti. Nujna je tudi pre no va štu dij skih pro gra mov nara vo-
slov no-teh no lo ških fakul tet. Dopolniti jih mora mo s pred me ti, ki bodo štu den te 
opre mi li tudi s temelj nim  znanjem, potreb nim za pod jet ni ško udej stvo va nje.
Spremembe v  miselnosti dru žbe so žal izre dno poča sen pro ces in zastav lje ni 
cilj prav goto vo ni ure snič ljiv do leta 2010. Z vse na ci onal nim kon sen zom in 
zave zanos tjo ude ja nja nju na zna nju teme lje če dru žbe pa bi se lahko zače li 
cilju pri bli že va ti hit re je kot oko lje. V pomoč bi nam bila lahko prav majh nost 
naše drža ve, ki se laže hit re je pri la ga ja spre mem bam, česar pa v Sloveniji 
še nismo zače li dodo bra izko ri šča ti. To se kaže tudi pri vztraj nem loče va nju 
podro čij  »znanosti« in »teh no lo gi je« tako na ravni vlade kot z usta no vi tvi jo 
Javne agen ci je za razi sko val no dejav nost RS in Javne agen ci je za teh no lo ški 
 razvoj RS. Pristop je drag in bo naj ver jet ne je vodil v poglab lja nje pre pa da med 
razi sko val nim in teh no lo ško-raz voj nim ter ino va cij skim področ jem ter tako ovi-
ral učin ko vi to uskla je va nje ino va tiv ne dejav no sti.

Kakšna bo vloga  znanosti v pri ho dno sti Slovenje, je torej odvi sno pred vsem od 
nas samih, naše pri la god ljivosti ter hitre in brez kom pro mi sne poti proti zastav-
lje nim  ciljem. Z  dejanji smo se Slovenci v pre te klo sti pogo sto  izkazali in upam, 
da nam bo to tudi  tokrat uspe lo.
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Dr. Marko Kos

Konvencija samozadostne znanosti

Nekatere stvari so tako trdovratne, da jih tudi revolucija ne stre. Družbena 
lastnina je padla, pluralizem je razveselil deželo, zaposleni so ostali brez dela, 
monopol znanosti pa je ostal, nedotakljiv za birokracijo, neviden v napredku 
države in neobčutljiv za blesteče vzore majhnih držav EU. Njihov zbor je tudi 
predsednika države žejnega prepeljal čez vodo. Poslušal je njihove psalme 
žalostink, medtem ko je bilo gospodarstvo kot predstavnik trga odsotno, ker 
se je navadilo opirati na lastne sile in se požvižga na znanost. Zato besede 
inovacija ni nihče izrekel, ker bi sicer vdrl v dvorano ledeni piš proizvodnje 
in trga, ki iznajdbo potrdi in jo okrona v inovacijo, ki pretrese trge in dvigne 
izdelek v najvišji cenovni razred. Za visoko znanstveno srenjo, cvet slovenske-
ga znanja, je to preveč pritlehno in s svojo slabo vestjo si zakrivajo oči in ušesa 
pred švicarskim Inštitutom za razvoj menedžmenta (IMD), ki nas je v letošnji 
oceni konkurenčnosti glede vpliva znanosti na gospodarstvo med 29 državami 
potisnil z 21. mesta v letu 1999 na predzadnje 28. mesto, na 27. mesto pa naše 
temeljne raziskave, ker so najslabše usmerjene v tehnološki razvoj. Znanost, 
takšna kot je, je v prostem padu in nič ne tvegamo z napovedjo, da bo padla še 
za eno mesto in treščila na dno, od koder se dolgo ne bo pobrala, dokler bo na 
konvencijah ponavljala tridesetletno gostolenje: Vse bo krasno, samo denarja 
nam dajte – in pustite nas na miru! Pa naj še tako grdo in vzvišeno mislimo o 
Češki, Madžarski, Slovaški, Estoniji, ki nas krepko prehitevajo. Da ne govorimo 
o naših svetlih vzorih Finski, Danski in Švedski, ki so na prvih treh mestih. 
Da ne bo pomote, govor je o naravoznanstvenih in tehnoloških raziskavah, 
saj gre 70 odstotkov državnega denarja zanje. Za medicino, družboslovje in 
humanistiko veljajo drugi kazalniki.

Glasu uspešnih visokotehnoloških podjetij, zlasti srednjih, ki se jim je uspelo 
prebiti na svetovni trg, se pri tej razpravi ne sliši. Zgradila so si svojo razis-
kovalno-razvojno bazo in se za etablirano znanost ne menijo. Statistika pove, da 
dajejo podjetja od izdatkov za raziskave samo 6 odstotkov zunanjim raziskoval-
cem. Znanstveno področje je odrezano od gospodarstva, njegovo poslanstvo so 
objave in citati in je slepo za napredek industrije in prek nje države. Pri izvozu 
kot stebru blaginje ta znanost ni udeležena. Zato je delež visokotehnoloških 
izdelkov v izvozu reven (s 5,6 odstotka smo na 23. mestu, Irska je s 47,7 
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odstotka na prvem), povprečna razvojna intenzivnost izdelkov je nezahtevna 
in preprosta, dodana vrednost na zaposlenega nizka – 23 153 evrov proti irski 
114 400 evrov. Vse to je zrcalo naše znanosti. Če bi jo črtali, se v gospodarstvu 
stanje ne bi spremenilo niti za las. Tako slabega spričevala ni dobila v IMD 
nobena svetovna (!) znanost. O tem so seveda vsi molčali. Za nič na svetu ne 
žele, da bi se v odnosu države do njih kaj spremenilo. Kdo pa si želi izgubiti 
neodgovornost, varne jasli in zajamčene plače, tri stvari, ki jih kapitalizem niko-
mur ne dá brez protiusluge! To so si priborili v samoupravljanju. Izločili so se 
iz tranzicije in zadržali samoupravno moč. Ostali so center moči, ki si določa 
svoje življenje in prihodek iz državne blagajne. Vedno so izbirali ministra iz 
svojih vrst, njihov lobi je bil vedno močan, ali v CK Partije ali drugače danes.  

Konec šestdesetih let je že kazalo, da bodo raziskovalci dobro sodelovali z in-
dustrijo. V GZS smo postavili geslo: gospodarstvo edino lahko določa, kje, kaj 
in s kakšno intenzivnostjo se bo raziskovalo. Samoupravljanje je to presekalo, 
znanost se je zaprla v svoj slonokoščeni stolp in to stanje traja že 30 let – s 
posledicami, ki jih plačuje vsa država. Pa še celo res je. Ni dosegla Finske, pa 
bi jo lahko. To stanje je prva razkrila skupina Phare, ki je leta 1993 izdelala 
za vlado predlog o reorganizaciji raziskovanja: prednostne naloge, nobene 
samopostrežbe, ampak diktat “top-down”. In agencije za upravljanje. Vendar je 
šla karavana naprej, ne meneč se za to motnjo, ker je bil lobi močan. Predsed-
nik države se je zdaj soočil z njim. Moral bi mu postaviti vprašanje: »Kaj se 
bo spremenilo, če vam ukinemo vsa sredstva?« 

Z njim skupaj lahko špekuliramo: ogromna škoda za podobo Slovenije? Ali sra-
mota v IMD! Ali ne bi imeli lepše podobe z BDP okrog 26 000 evrov? Gospodje, 
za to ste vendar odgovorni vi, kot so na Irskem ali na Finskem, o katerih sanjate 
kar naprej! Obrnite se na EU! Nekateri so se dobro znašli v 5. in 6. okvirnem 
programu, celo v Eureko so prodrli. Velike raziskovalne skupine pa se niso, os-
tale so brez evropskih projektov in denarja, ker niso imele znanja ali volje. Ali 
ni udobneje napajati se pri državi? Tisti, ki jim je uspelo v EU, pa so žal 
večinoma v skupini s tujim podjetjem kot nosilcem, ki bo edino imelo korist od 
tako pridobljene inovacije na trgu. Če svoj uspeh analiziramo s tega stališča 
poslovne koristi oz. inovacijske rente, je naš uspeh samo delen. O tej valori-
zaciji raziskovalne zmogljivosti je razmišljal prof. Aleksander Bajt ob sestavl-
janju Nacionalnega raziskovalnega programa (Delo – Znanost, 5. 1. 2000). Nje-
gove napovedi so se v teh desetih letih bolj ali manj uresničile: prehod tehnološko 
pomembnih sektorjev v tujo last je skrčil njihovo povpraševanje po domačih 
raziskavah. Državno financiranje raziskav pri internacionaliziranem gospodarst-
vu izgublja smisel. Naše raziskave bi postale zanimive za tujce, če bi se dvignile 
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na mednarodno konkurenčnost. V tem primeru bi postale naše raziskovalne 
organizacije podružnice tujih, torej bi se internacionalizirale. Osnovni pogoj je, 
da bi se tehnološka raven proizvodnje dvignila in se približala ravni razvitih. Ta 
pogoj dr. Bajta se ni izpolnil. Gospodarstvo se je izpostavilo tuji konkurenci, s 
tem pa so tudi raziskovalne organizacije ostale brez možnosti kakovostnega in 
eksistenčnega dviga. Bajt je svaril: z nadaljevanjem liberalistične politike bo 
domača znanstvena produkcija izgubljala domači trg in upadala ter se kako-
vostno slabšala.

Cilja oblikovati slovensko elito v moderni nacionalni skupnosti vrhunskih 
menedžerjev, kapitalistov in raziskovalcev, ki bi bili nosilci inovacijske baze in 
ekonomske uspešnosti, nismo uresničili. Boj za odličnost raziskovalne elite je 
zaradi tega tako neuspešen in nebogljen. Rešitev raziskovalcev je paradoksalno 
samo v gospodarstvu in ne v njihovem zaprtem krogu. Postati mora močno 
in konkurenčno, da jih bo lahko angažiralo. Gospodarstvo se bori zase in za 
znanstvenike. Vse je odvisno od njega. Če ne bo uspelo, se bo uresničil črni 
scenarij. Elit bo zato ostalo zelo malo, v glavnem kulturniške. 

Premier bi moral narediti dokončen korak pri uporabi tujih metod za vtiranje 
raziskovalcev v nacionalni interes (če že govorimo o njem), sicer se bo soočil 
s tem, da bo Slovenija zdrsnila na zadnje mesto med 29 državami. Mogoče je 
prav zato vladna učinkovitost ocenjena z zadnjim mestom. S tem se bo boril 
tudi za svoj ugled in svojo verodostojnost. 

Nihče si ni drznil v vsesplošnem tarnanju izreči pregrešnih besed: Za to bo-
lezen je potrebno močno zdravilo: financiranje raziskav samo po nacionalnih 
prednostnih nalogah, in to samo tistih projektov, katerih nosilec je industrijsko 
podjetje z inovacijsko strategijo. To je pogoj, do katerega so se dokopali v 
razvitih državah EU. Eureka je s tem dosegla tehnološko konico Evrope. Tako 
se povežejo raziskave s trgom in šele tedaj lahko govorimo o inovacijah in 
inovativni industriji in družbi znanja. Vse drugo je leporečje in demagogija za 
črpanje državnih sredstev, kar je zelo udobno, ker je brez odgovornosti. 

Stvar je čisto enostavna. Financer je država in ta postavlja pogoje. Predsednik 
angleškega znanstvenega sveta prof. Moor je na Forumu Bled že pred leti lepo 
razložil njihovo revolucijo. Tu ni samoupravljanja, ni samopostrežbe. Plačnik 
terja takšen rezultat. Podjetje to in to bo usklajevalo. In nihče ni prikrajšan, 
nihče užaljen. Pa še nekaj: to mora biti inovacija. Pri nas tega ni. Zato so stvari 
neuporabne. Končajo na policah, v objavah. V desetih letih nas je to stalo 
eno milijardo evrov (brez netehniških ved). Brez rezultatov v podjetništvu, v 
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menedžerskih kazalnikih, v izvozu, plačah, zaposlitvah novih delavcev. In ne 
recite, da nisem tega napovedal pred dvajsetimi leti, vsaj v sto člankih. Zapom-
nite si, da nas ta sistem pelje naravnost v nacionalno katastrofo! 

Pri največji slovenski inovaciji telefonski sistem SI 2000, ki je že v peti gen-
eraciji, so bili domači iskraši sami, pa še danes so sami. In še bi jih lahko 
naštevali: srednja podjetja s stoodstotnim izvozom in brez doktorjev, nave-
zana samo nase – in uspešna. Slovenija si takšnega zapravljanja ne more več 
privoščiti. Že zaradi proračunske higiene ne, ki sešteva izdatke in prihodke. 
Vlada lahko podvoji svoj delež, pa ne bo rezultata, o tem bodite prepričani. 
Morala bo ukrepati drugače. Že s tem denarjem so mogoči čudeži. Postavite 
menedžerje znanosti iz industrije! Marsikdo se bo čutil strahovito prizadetega, 
ker je dal vse od sebe. To je tudi res. Vendar bo njihov občutek boljši, ko bodo 
videli sadove svojega dela. O tem govore v svetu zelo ponosno: to je drugačna 
morala, drugačen zanos, drugačen občutek. Predsednik države bi potem lahko 
na konvenciji slišal čisto drugačne zgodbe, številke, kot so jih navajeni indus-
trijski menedžerji: bilanca inovacijskih prebojev, višjih cen, visokih dodanih 
vrednosti na zaposlenega, visoka stopnja donosnosti, nove naložbe v inova-
tivno proizvodnjo, nova delovna mesta. Ne pa teh žalostnih vsakodnevnih 
zgodb o sesuvajočih se podjetjih z zastarelimi izdelki. O jokajočih delavkah 
brez plač. Nekdo je bil plačan prav za to, da bi to preprečil. Lahko bi se tega 
naučil pri tujcih, ki so temu ušli, pa morebiti niso tako nadarjeni, kot so naši 
ljudje. Sestopiti je treba z visokega piedestala in začeti pri temeljih. Inovativna 
družba ne sme biti samo fraza. 

Ne govorite o Lizboni 2010, ko naj bi bili blizu vrha EU! Dokler bomo imeli 
dva svetova, inovacijskega in neinovacijskega, odtujena, ločena, bomo samo 
nazadovali, ne bomo ustavili rastoče razlike v dodani vrednosti na zaposlenega 
v primerjavi z Avstrijo. V vse več ocenah se bomo znašli na dnu. Samohvale 
na konvenciji ne bodo rešile ničesar. Premier, zdaj ste vi na potezi! Predsednik 
države ima zaslugo, da vidimo v zrcalu njihovo resnico. 
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Prof. dr. Ana Krajnc

Pomen zna nja ljudi v tret jem živ ljenj skem 
obdob ju za dru žbeni  razvoj

Večina vlad raz vi te ga sveta si pri za de va za to, da bi se ljud je odpo vedali zgod-
nji upo ko ji tvi in da bi se podalj ša lo obdob je poklic ne in nepo klic ne dejav no sti 
sta rej ših. Postindustrijsko gospo dar stvo ima na raz po la go vse manj mla dih, zato 
pa veli ko šte vi lo sta rej ših delav cev. V času post mo der ne se mora delo dru ga če 
raz po rediti po sta rost nih sku pi nah, dru ga če kot nekoč v obdob ju indu stri je. Še 
več, tudi zna nje se mora ena ko vre dno širi ti na vse soci al ne kate go ri je pre bi val-
stva. Domače razi ska ve kaže jo, da je 48 odstot kov ljudi v kate go ri ji oseb sred nje 
 starosti s kon ča no sred njo šolo imelo  možnost pridobi ti raču nal ni ška zna nja. V 
kate go ri ji sta rej ših nad 60 let pa raču nal ni ške prog ra me upo rab lja ta le 2 odstot-
ka. Vse kaže, da sta zna nje in pre nos zna nja v Sloveniji še zme raj  domena pri-
vi le gi ra nih soci al nih sku pin »primer ne  starosti in dru žbene ga polo ža ja«. Ljudje 
s pre ma lo zna nja (sta rej ši, funk ci onal no nepi sme ni itd.) obre me nju je jo ljudi z 
 znanjem in tako pri ha ja do zasto ja v razvo ju. Kako v takš nih raz me rah zago-
to vi ti gospo dar sko rast, soci al ni  razvoj in ne nazad nje sub si di ar nost drža ve, tj. 
pre nos kom pe tenc na obči ne, lokal no sku pnost in posa me zni ke?

Tudi siste mi soci al ne ga var stva se spre mi nja jo; slu ži jo ne le svo jim upo rab ni-
kom, mar več tudi potre bam gospo dar stva. Posledično to pome ni tudi, da je treba 
na držav ni in lokal ni ravni ust va ri ti meha ni zme, ki omo go ča jo sta rej šim lju dem, 
da se znova aktiv no vklju či jo v dru žbeno ustvar ja nje. Vsi vemo, da služb ni. 
Vendar pri sta rej ših ne gre za slu žbo, mar več za pra vi co in možno sti  delovanja, 
ustvar ja nja. Sicer obsta ja nevar nost, da že raz vi te talen te in izkuš nje zavr že mo, 
vemo pa, da nam člo ve ški kapi tal, potre ben za infor ma cij sko dru žbo, zelo pri-
manj ku je. Gre pa tudi za ohra nja nje nji ho ve ga dru žbene ga polo ža ja in  možnost 
vpli va na dru žbo. Ustanoviti in pod pre ti bi velja lo mrežo »borz dela sta rej ših«, 
ki bi pokri la vso drža vo. Tako bi tudi sta rej ši lahko pri do bi li nova zna nja in zmo-
žno sti in se na nov način rein te gri ra li v dru žbo. Tudi sta rej ši sto pi jo iz svoje 
soci al ne izlo čenosti, če imajo  možnost  vstopiti v daj – dam odnos z dru žbo.

Slovenska zako no da ja tej stvar no sti ne sledi in je v mar si čem diskri mi na tor na. 
Starejše obrav na va kot soci al no izlo če ne odvi sne že, potreb ne samo pomo či in 
to negle de na prejš nji dru žbeni sta tus.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

1 4 7

Socialni kapi tal, ki bi omo go čal pre ta ka nje zna nja in  delovanja, ni  dovolj 
dobro raz vit. Razvitost soci al ne ga kapi ta la (orga ni zi ra nih struk tur za dru že nje 
in  delovanje ljudi) je tudi pogoj za šir je nje zna nja, teh no lo ške  pismenosti ter 
občut no pove ču je učin ke eko nom ske ga kapi ta la.

Zakaj je pomemb no, da sta rej ši delav ci in tudi tisti, ki so v poko ju, neneh no 
pri do bi va jo zna nje, da so teh no lo ško pisme ni? Preprosto zato, ker je zgolj dru-
žba, ki omo go ča izra bo poten ci alov čim več je ga šte vi la pre bi val cev, zdra va, če 
para fra zi ra mo misel Ericha Fromma iz nje go ve ga dela Zdrava dru žba. Ker je 
funk ci onal na  pismenost sta rej ših pogoj za  pismenost dru gih rodov. Ker se zna-
nje, tudi teh no lo ško, pre ta ka med vsemi rodo vi in v vseh sme reh. To pome ni, 
da če ovi ra mo  dostop sta rej ših do zna nja, obso di mo na nezna nje tudi rodo ve, 
mlaj še od njih.

Tehnološko opi sme nje va nje sta rej ših in dru gih dru žbenih sku pin je v Evropski 
uniji pomemb no vpra ša nje. Na uni ver zi v Ulmu v Centru za dopol nil no izo-
bra že va nje, kjer je tudi sedež Evropske mreže uni verz za tre tje živ ljenj sko 
obdob je, se razi sko val no in dru ga če ukvar ja jo s pove za vo med polo ža jem in 
par ti ci pa ci jo sta rej ših v dru žbi, novo teh no lo gi jo, razvo jem kom pe tenc sta rej ših 
in pro izvo dnos tjo dru žbe, ter teh no lo škim in znan stve nim nap red kom.

Na Nizozemskem je »Senior Web« izobra zil nekaj sto tisoč sta rej ših, da so z nje-
go vo pomoč jo dose gli raču nal ni ško  pismenost. Postali so »amba sadorji inter ne ta« 
in pre ne sli zna nje po orga ni zi ra nih poteh na mlade v odroč nih kra jih, na funk ci-
onal no nepi sme ne, na hen di ke pi ra ne, ki ne more jo zapu sti ti svo jih domov.

V Estoniji so se tele fon ski ope ra ter ji in banke zdru ži li v kon zor ci je in izobra zi li 
150.000 sta rej ših za upo ra bo nji ho vih sto ri tev. Primer, ki bi mu velja lo  slediti.

Domače razi ska ve o raz šir jenosti raču nal ni ških znanj so deni mo poka za le, da le 
2 odstot ka sta rej ših nad 60 let upo rab lja ta raču nal nik in inter net. Na slo ven ski 
uni ver zi za tre tje živ ljenj sko obdob je pa je zani ma nje za nove teh no lo gi je neob-
v lad lji vo. V pomoč so e-šole, za kate re smo se na Ministrstvu za infor ma cij sko 
dru žbo dogo vo ri li, da jih odpre jo vsem lju dem v kraju. Največje zani ma nje zanje 
je med sta rej ši mi.

Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport je nedav no obja vi lo raz pis za teh no lo-
ško opre mo jav nih izo bra že val nih zavo dov. Starejši odra sli so zve či ne izk lju če-
ni iz jav nih izo bra že val nih zavo dov, v nas pro tju s sta rej ši mi v mno gih dru gih 
evrop skih drža vah. Prihajajo pa na uni ver zo za tre tje živ ljenj sko obdob je, ki je 
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orga ni zi ra na kot mreža dru štev. Opremiti bi velja lo 32 uni verz za tre tje živ ljenj-
sko obdob je, samo po moč ne sku pi ne sta rej ših, druš tva upo ko jen cev, ust va ri ti 
več jav nih info točk, kiber ka varn, izde la ti inte rak tiv ne izo bra že val ne prog ra me, 
uspo so bi ti ani ma tor je za pre nos znanj, ki bi nado me sti li skrb ni ke e-šol.

Poznavanje teh no lo gi je bi velja lo pove za ti z izo bra že val ni mi potre ba mi sta rej-
ših: potre be po oseb nost ni rasti, delov nih  znanjih,  znanjih za pro sto volj stvo in 
sode lo va nje v razvo ju sku pno sti.

Upokojencev je po podat kih SPIZ-a že danes doma la pol mili jo na. V Sloveniji 
pa še zme raj vztra ja mo pri pogle dih na sta rej še z začet ka 19. sto le tja, ko so 
se poja vi le pokoj ni na za  onemogle sta rej še delav ce in prve geri atrič ne štu di je. 
Razmišljamo torej zgolj o soci al nem in zdrav s tve nem var stvu sta rej ših. Tako 
jim jem lje mo  možnost razvo ja in sode lo va nja v dru žbi. Vprašanja razvo ja sta-
rej ših je treba vklju či ti v vse poli ti ke (izo bra že val no, razi sko val no, dru žin sko, 
kultur no, gospo dar sko, urba ni stič no, okolj sko itd.).

Združiti je treba obsto je ča zdaj raz pr še na zna nja o vpra šanjih sta rej ših, usta-
noviti razi sko val ni soci al no-geron to lo ški inšti tut, pod pre ti razi ska ve in rast 
doku men ta cij ske ga cen tra uni ver ze za tre tje živ ljenj sko obdob je, na uni ver zah 
uve sti štu dij ske prog ra me. Ti bi študi rajoče nava ja li na odkri va nje pome na 
raz voj nih zmo žno sti sta rej ših ljudi in jih pri prav lja li za uva ja nje in izva ja nje 
pri mer nej še poli ti ke do  starosti in  staranja na držav ni in lokal ni ravni. Ker so 
sta rej ši doma la naj več ja dru žbena sku pi na, si drža va brez škode za vse druge 
rodo ve ne more pri vo šči ti, da bi odpi sa la člo ve ški kapi tal sta rej ših in jih drža la 
na dru žbenem robu kot vzdr že va ne odvi sne že.

Beseda na koncu: infor ma cij ska, učeča se dru žba ali dru žba  kulture in vse-
živ ljenj ske ga izo bra že va nja je odvi sna od  razvitosti člo ve ške ga in soci al ne ga 
kapi ta la. Od izo bra ženosti in zmo žno sti vseh nje nih pre bi val cev, tudi sta rej ših, 
tudi  tistih, ki so zdaj funk ci onal no nepi sme ni, sta odvi sna njena vital nost in 
njen  razvoj.
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Akademik dr. Alojz Kralj
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Predlogi za raz pra vo:
Kje gre ši mo v viso ko šol skem izo bra že va nju 

in razvoj no ra zi sko val nem delo va nju

1. Iz sezna ma vab lje nih na pogo vor o pri ho dno sti Slovenije – Znanje in  znanosti 
lahko ugo to vi mo, da med povab lje ni mi ni pred stav ni kov majh nih ali sred nje 
veli kih pod je tij, (SMS). Velika, celo mul ti na ci onal na pod je tja – Lek, Krka, 
Gorenje – niso vital no odvi sna od vla dne in viso ko šol ske razi sko val ne dejav-
no sti. Ta pod je tja lahko razi ska ve opra vi jo v svo jih razi sko val nih oddel kih, 
pa tudi naro či jo jih lahko kjer koli v tuji ni. SMS pod je tja so tista, ki se lahko 
ob ugo dnih raz me rah razvi ja jo v »gaze le« in hitro ra sto ča pod je tja. Prav SMS 
pod je tja zve či ne še nima jo last nih RR oddel kov in so v veli ki meri odvi sna 
od novih znanj in RR uslug. Slednje bi mora la omo go či ti in zago to vi ti naci-
onal na RR dejav nost in tudi ure jenost. Toda danes očit no ni tako. SMS pod-
je tja danes, kot že naj več krat v pre te klo sti, niso povab lje na, da bi pove da la 
svojo »stran zgod be«. Menim, da to ni pre se ne če nje. Že do sedaj  beseda SMS 
pod je tja v  znanosti ni bila kaj prida pri sot na in uvel jav lje na. Predstavniki RR 
dejav no sti so se med seboj pogo var ja li naj več krat sami ozi ro ma ob pri sot no-
sti pred stav ni kov Vlade, torej dokaj samo uprav no, in so sami odlo ča li, kaj je 
dobro za nji ho ve upo rab ni ke. Sestav današ nje ga omi zja lepo zrca li  opisano 
nepra vil nost. Menim, da je veli ka hiba današ nje raz pra ve nepri sot nost pred-
stav ni kov SMS pod je tij.

2. Nadzorni siste mi ne glede na to, ali so vzpo stav lje ni ali ne, ne delu je jo. 
Ugotovitev velja tako na VŠ izo bra že val nem kot tudi na RR področ ju. Brez 
dobre ga, neodvi sne ga nad zo ra in sprem lja nja  delovanja izva jal cev RR dejav-
no sti tudi korek tiv no  ukrepanje in usmer ja nje ni mogo če. VŠ in RR dejav no-
sti deluje ta sko raj brez učin ko vi te ga vlad ne ga in sistem sko ure je ne ga, torej 
uskla je ne ga – dorečene ga nad zo ra (v dokaz trdi tve lahko nave de mo: nedo-
kon ča na tran zi ci ja, ato mi zi ra na dejav nost, nedo se ga nje  ciljev …). Nadzorni 
 sistem bi moral vladi omo go ča ti usmer ja nje VŠ in RR dejav no sti za uspeš no 
 doseganje dogo vor je ne stra te gi je,  ciljev izpol nje va nja poslan stva, kar vse vklju-
ču je ugo tav lja nje učin ko vitosti (poro či lo UMAR na pri mer na str. 55 prav 
tu odpo ve, saj kljub nava ja nju vrste podat kov, celo na deci mal ko natanč no, 
nič ne pove o učin ko vitosti polno finan ci ra nih razi sko val cev na JRZ ozi ro ma 
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tre tjin sko finan ci ra nih na VŠ usta no vah, še manj glede na tuji no in drža ve, 
ki jih želi mo dohi te ti), raci onal no sti  delovanja in pora be sred stev, kva li te te, 
kako insti tu ci je izpol nju je jo odgo vor nost do dru žbe  (accountability), na pri-
mer, da uni ver ze zni žu je jo osip (poro či lo UMAR o razvo ju 2003 nava ja za 
gene ra ci jo vpi sa nih na uni ver zo v letu 1991/1992 osem let štu di ja in da je le 
50 odstot kov vpi sa nih v prvi let nik kon ča lo štu dij; nevz dr žno je, da štu dent 
pora bi čas in denar za dva štu den ta, za to goto vo niso krivi štu den tje), kraj ša-
jo tra ja nje štu di ja in dvi gu je jo kva li te to. Podobno bi  morali tudi JRZ dru žbi 
doka zo va ti upra vi čenost, da jim dru žba name nja 25,6 odstot ka vseh RR sred-
stev, in doka zo va ti svoje odgo vor no rav na nje. Kaj je vlada v tej zvezi sto ri la 
in zakaj ustre zni siste mi nad zo ra niso vzpo stav lje ni ali pa delu je jo slabo? 
Brez neodvi sne ga, med na ro dno pri mer lji ve ga in sistem sko vzpo stav lje ne ga 
nad zo ra, kot je to dolo če no v ZVŠ in ZRRD (postop ki, meto do lo gi ja, meri la, 
kri te ri ji …), ne bomo dose gli izbolj ša ve. Povečana vla ga nja v RR dejav nost 
ne bodo obro di la pri ča ko va nih rezul ta tov brez učin ko vi te ga in dobro delu jo-
če ga nad zo ra RR dejav no sti po med na ro dno pri mer lji vih stan dar dih.

3. Mednarodna pri mer ljivost meril, kri te ri jev, kva li te te, učin ko vitosti … 
 Zakon o viso kem šol stvu v 55. členu in Zakon o razi sko val no-raz voj ni dejav-

no sti v vrsti čle nov nava ja ta zah te vo za med na ro dno pri mer ljivost meril, 
postop kov, kva li te te … V Sloveniji so zakon ske zah te ve o med na ro dni pri mer-
ljivosti samo dekla ra tiv no izpol nje ne. Institucionalni in sistem ski pri sto pi z 
nad zo rom, ki bi zago tav lja li v zako nih  zapisano, niso pri sot ni, kaj šele uvel-
jav lje ni, in to niti na vla dni niti na insti tu ci onal ni ravni (postop ki in meri-
la za pode lje va nja uni ver zi tet nih pa tudi razi sko val nih nazi vov, oce nje va nja 
razi sko val nih pro gra mov, pro jek tov, in to tako ob pode lje va nju sred stev kot 
ob zaključ ku, ker ni postop kov ugo tav lja nja dose že nih rezul ta tov; manj ka tudi 
pre ver ja nje izpol nje va nja poslan stva insti tu cij). Še pose bej pri pre ver ja nju in 
oce nje va nju  delovanja JRZ je vlada s teh vidi kov dokaj slab skrb nik. Brez 
spo što va nja zapi sa ne ga v zako no da ji, pa če je to pri jet no ali ne, pove ča na 
vla ga nja v  znanost in VŠ ne bodo vodi la do vidnej ših pre mi kov in učin kov 
na bolje. Zaradi tega pre dla gam, da mini str stva in vlada naj prej vzpo sta vi-
jo sistem sko ozad je, nad zor ne siste me in v zako nih  zapisane pri sto pe ob 
upošte va nju med na ro dne pri mer ljivosti, kri te ri jev, meril … in šele potem naj 
se zač ne jo pove če va ti vla ga nja. Kvalitetnih ponu dni kov (pri merja va z uspeš-
nej ši mi EU člani ca mi) razi sko va nja, razvo ja pa tudi izo bra že val nih sto ri tev v 
Sloveniji ni veli ko. Če bomo na pri mer upo ra bi li meto do lo gi jo Evropske znan-
stve ne fun da ci je, vodil nih nor dij skih držav, okvir ne ga prog ra ma in ustre zna 
meri la, kri te ri je, bo šte vi lo uspeš no ocen je nih razi sko val nih pro gra mov – pro-
jek tov, govo rim po občut ku, vsaj za eno tre tji no manj še. Lahko se celo zgodi, 
da bo osta jal denar neraz po re jen zara di pomanj ka nja kva li tet nih ponu dni kov. 
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To ni naro be, osta nek denar ja je treba  nameniti vsto pa nju mla dih v RR dejav-
nost. Tako bi izbolj ša li danes zelo slabe možno sti, da bi mladi razi sko val ci, ki 
se vra ča jo tudi iz tuji ne, lahko kon ku renč no  vstopali v RR dejav no sti. Mnogi 
ugo tav lja jo, da je »nena pi sa no pra vi lo« dote in zago tav lja nja soci al ne ga miru 
v finan ci ra nju VŠ in  znanosti pre več pri sot no in delu je izre dno zavi ral no 
tako v smi slu skrbi za večjo kva li te to in  odprtost v pro stor kot v smi slu pre-
no sa dosež kov v gospo dar sko oko lje.

4. O kon ku renč no sti slo ven ske  znanosti in uni verz
 RR dejav nost v Sloveniji in uni ver ze v Sloveniji so zelo dobre, enake ali 

bolj še kot v Evropi. Kdo to trdi? Direktorji in rek tor ji, vsa ke ga mne nja 
neodvi snih oce nje val cev pa se ote pa jo. RR dejav nost, pose bej na področ ju 
teh ni ke in nara vo slov ja, doka zu je svojo vel ja vo ne samo z obja va mi pogo sto 
citi ra nih član kov (smo med zad nji mi v Evropi), tem več tudi z naj bolj zaže-
le ni mi rezul ta ti, to je paten ti in naro či li gospo dar skih sub jek tov za sto ri tve. 
Merilo res nič ne odlič no sti v med na ro dnem pro sto ru, uve ljav ljenosti neke 
uni ver ze ali inšti tu ta je, da med na ro dne kor po ra ci je ali gospo dar ski sub-
jek ti pri njih naro ča jo uslu ge. Drugotno meri lo uspeš no sti in uve ljav ljenosti 
pa je na sploš no šte vi lo pri dob lje nih oz. v gospo dar sko izra bo posre do va-
nih paten tov, usta nov lje nih pod je tij. Pa tudi dose že ni obseg med na ro dne-
ga finan ci ra nja (okvir ni prog ra mi, EZF …). Skoraj bi lahko rekli, da je  RR 
delovanje toli ko močno in toli ko velja, koli kor je tržno iska no. Da pri nas ni 
pove če va nja vla ga nja eko nom skih – pro fit nih dejav no sti v RR, je ver jet no 
zato, ker sta uči nek in pro fit, ki ju lahko po tej poti pove ča jo, pre majh na 
(pre več negoto va, odmak nje na). Tudi v Evropi se že doga ja, da veli ke firme 
seli jo RR naro či la tja, kjer za vlo žek dobi jo več, cenej še, zelo hitro in kva li-
tet no zna nje, torej v oko lja, ki spod bu dno pod pi ra jo RR dejav no sti (v ZDA, 
Indijo, Kitajsko in neka te re osred nje- in vzho dno ev rop ske drža ve). Če bi bile 
naše  znanosti in uni ver ze tako dobre, kot je sli ša ti iz samo hval, bi naro či la 
pri ha ja la k nam, ker smo po ceni delov ne ure razi sko val ca vsaj v okvi ru EU 
še vedno kon ku renč ni. Očitno »škri pa« zara di slabe kon ku renč no sti, ki je 
posle di ca slabe učin ko vitosti, kva li te te, ino va tiv no sti in še mar si če sa.

Velja ugo to vi tev, da RR dejav nost in  VŠ sistem v Sloveniji deluje ta v izo li-
ra nem in  zaščitenem oko lju in brez pri sot nih kon ku renč nih ponu dni kov. 
Zanimivo, da niti na naci onal ni ravni ne ugo tav lja mo kon ku renč nih kazal ni-
kov, kaj šele v med na ro dnem meri lu. Davkoplačevalce zani ma – in to tudi pri-
ča ku je jo –, ali bo denar, zbran z davki, upo rab ljen raci onal no, učin ko vi to za 
 doseganje kva li tet nih rezul ta tov pre mi kov, ki bodo slej ko prej tudi v pomoč 
njim samim. Denar dav ko pla če val cev za razi ska ve bi torej mora la vlada inve-
sti ra ti kot dober gospo dar  tistim, ki zago tav lja jo naj ce nej še, naj hi trej še in naj-
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bolj še  doseganje razi sko val nih  ciljev ter stra te ško  doseganje pred vi de nih nalog. 
Za dav ko pla če val ce ni pomemb no, kate ra insti tu ci ja je opra vi la razi ska ve in 
koli ko je bilo teh razi skav. To nava ja na misel, da bi  morali v Sloveniji, tako 
kot ZRRD pred vi de va, čim prej vzpo sta vi ti neodvi sno oce nje va nje razi sko-
val nih pred lo gov (meto do lo gi ja, med na ro dni eksper ti – oce nje val ci, meri la, 
kri te ri ji), ustre zno pri re di ti obraz ce za pri ja vo in še kaj. Morda bi kaza lo za 
dolo čen del sred stev,  ciljev raz pi sa ti tudi med na ro dni poziv in tako omo go či ti, 
da tudi razi sko val ci iz EU 25 kon ku ri ra jo za finan ci ra nje v Sloveniji. To bi 
bilo zelo korist no, saj bi uve dlo kon ku renč nost pa tudi nepo sre dno pri mer ja-
nje kva li te te, učin ko vitosti … Od poda ne ga pred lo ga je treba  ločiti in dru ga če, 
pre dnost no obrav na va ti naci onal no pomemb ne in stra te ške razi ska ve (obram-
bo, eko lo gi jo, zdrav je, pre hra no, traj nost ni  razvoj …), torej vsa tista področ ja, 
ki so pomemb na za ohra nja nje naro dne dedi šči ne, zašči to in  razvoj  kulture, 
naro dne iden ti te te in jezi ka. Nacionalno pomemb ne razi ska ve torej ure ju je jo 
dru gač na pra vi la in pri sto pi, ven dar tudi tukaj velja jo učin ko vitost, raci onal-
nost, kva li te ta …

Ob koncu želim v raz pra vi izpo staviti ugo to vi tev, da RR dejav nost, prog ram 
ali pro jekt, ki ni med na ro dno kva li te ten in kon ku ren čen (teh ni ka, nara vo-
slov je), tudi za Slovenijo ni pri me ren in spre jem ljiv. Če tak prog ram kljub 
ugo tov ljenemu finan ci ra mo, je denar pre te žno izgub ljen. Podoben je razmi slek 
pri pode lje va nju uni ver zi tet nih in razi sko val nih nazi vov. Če kan di dat ni med-
na ro dno kon ku ren čen, to je spre jem ljiv, potem tudi za Slovenijo ni dober in 
spre jem ljiv.
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Akademik Dr. Jože Krašovec
Član Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Znanost in etika

Danes smo bolj kakor kdaj koli v zgo do vi ni člo veš tva občut lji vi za vpra ša nje 
člo ve ko ve ga dosto jan stva, v zvezi s tem pa za avto no mi jo v  znanosti. Globinsko 
spo znavanje narav ne ga zako na, glas vesti, sploš ni člo ve ški čut za dobro in 
usmer jenost naše zave sti v pri ho dnost so raz log, da se danes v svetu vse bolj 
uvel jav lja etika kot poseb na zah te va sodob ne teh no lo ške in teh no krat ske civi-
li za ci je. Nekateri govo ri jo o eti za ci ji sodob ne dru žbe. Nastaja etič ni  kodeks za 
znan stve ni ke. Na šte vil nih področ jih obsta ja dogo vor med ide olo ško raz lič no 
opre de lje ni mi znan stve ni ki.

Različni sodob ni pogle di na nara vo in na vlogo člo ve ške ga  razuma dolo ča jo 
raz lič na sta li šča glede etike na sploš no in pose bej v  znanosti. Razlogi ali moti-
va ci ja za etič ni pre mi slek ustre za jo nazor skim postav kam. Presežno usmer je ni 
znan stve ni ki čuti jo notra njo, abso lut no moral no zave zanost. Ta jim v  bistvu 
zado šča, zato moti va ci je za etič no rav na nje v  znanosti ne bodo panič no iska li 
v zuna njih dejav ni kih, deni mo v izkuš nji kata strof, ki so posle di ca sode lo va nja 
neod go vor nih znan stve ni kov in poli ti kov. Vsestranska pre so ja člo ve ške ga bitja, 
člo ve ške zgo do vi ne in idej ne ga plu ra li zma kaže, da vsi rav na mo v môči moti va-
cij, ki se napa ja jo iz teo ri je in pra kse. Vodi nas  upanje v naj bolj še, v pod za ve sti 
pa se pre bu ja  zavest ogro ženosti pred deli last nih rok.

Vsaka dru žba od znan stve ni kov upra vi če no pri ča ku je upošte va nje dej stev ali 
resni ce, oseb no inte gri te to, ki pome ni vero do stoj nost, med dru gim vero do stoj nost 
do  postavk stro ke. Odločilna etič na moti va ci ja je zaupa nje v  danosti ali resni co. 
Zato je samo delo tudi edina prava nagra da za vlo že ne napo re. Gre za notra njo, 
skriv nost no moti va ci jo. Stopnja vere v vred no te dolo ča stop njo odgo vor no sti do 
dru gih. Preizkusni kamen znan stve ni ko ve etike je že  zavest o nuj no sti neneh-
ne ga uspo sab lja nja in pri za de va nja, da si pri do bi vero do stoj nost v znan stve nih 
kro gih in pri učen cih. Znanstvenik in kultur nik ne bosta obsta la, če ne koti ra ta 
viso ko v stro ki in v zaupa nju jav no sti. Skrb za stro kov no uspo sob ljenost sama 
po sebi pome ni napre do va nje v kultur nem in med kul tur nem dialo gu. Danes je 
vse več je ga pome na glo bal na sku pnost znan stve ni kov, ki svoja spozna nja med 
dru gim pre ver ja v med na ro dnih posve tih in svetov nih kon gre sih.
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Opazovanje in doje ma nje veli čast ne skla dno sti vesolj ne ga reda in skriv nost-
ne ga pote ka zgo do vin skih dogod kov ne more ta biti nev tral ni, avto no mni in 
svo je volj ni. Vedno odse va ta  zavest o člo ve ko vi dol žno sti, da upošte va  celoto 
vesolj nih  danosti in notra nji moral ni impe ra tiv, ki dolo ča smi sel naše ga živ-
lje nja in  delovanja. V tem so načel ni raz lo gi za zah te vo etike v  znanosti. 
Praktični raz lo gi izha ja jo iz izkuš nje o člo ve ko vi zmo žno sti za dobre in slabe 
odlo či tve, o nevar no sti obla sti nad sve tom in o par ci al no sti člo ve ške ga spozna-
nja. Zaznavanje vesolj nih  danosti v nji ho vi fizič ni, meta fi zič ni in meta etič ni 
zako nitosti pome ni naj več ji raz pon glo ba li za ci je člo ve ške ga duha. Celostni 
pri stop omo go ča sin te tič ni uvid, da je vse stvar stvo v giba nju in je usmer je no 
v neki cilj (telos). Ustrezen uvid v  celoto omo go ča bolj ali manj zanes lji vo pre-
so jo, kakš ne so možno sti dopri no sa naše  znanosti  našemu naro du in celot ni 
člo ve ški sku pno sti.

Za izčr pnej še izva ja nje gl. J. Krašovec, “Načelni in izku stve ni raz lo gi za etiko 
v  znanosti”, Bogoslovni vest nik 61 (2001), 3–22; isti, “Ontološke osno ve glo ba li-
za ci je in etike”, Bogoslovni vest nik 63 (2003), 479–498.
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Doc. dr. Irena Raščan Mlinarič

Dober dan.

Spoštovani zbor. V refe ra tu sem se dota kni la treh tem, in sicer  odprtosti aka-
dem ske sfere, s tem  povezane mobil no sti slo ven skih razi sko val cev in nji ho ve 
rein te gra ci je, inter di sci pli nar no sti ter kre ira nja poli ti ke, ki bo izko ri sti la ves 
slo ven ski inte lek tu al ni kapi tal.

Slovenski aka dem ski pro stor je pred veli kim izzi vom: zago to vi ti si mora uspe šen 
pro dor v Evropo in hkra ti ust va ri ti možno sti za imple men ta ci jo evrop skih nači-
nov potr je no uspeš ne ga dela v doma če oko lje. Ne nazad nje mora poskr be ti, da se 
bodo razi sko val ci na začet ku svoje poklic ne kari ere in dobro izo bra že ni v veli kih 
evrop skih cen trih  vračali v Slovenijo in zago tav lja li njeno inte gra ci jo v evrop ski 
aka dem ski pro stor. Glede inter di sci pli nar no sti naj povem, da se zave da mo nuj-
no sti sode lo va nja, in to ne le med raz lič ni mi stro ka mi, ampak tudi v pod jet no-
eko nom skem smi slu. S tem name nom, kot je bilo že ome nje no, se na Univerzi v 
Ljubljani usta nav lja ljub ljan ski uni ver zi tet ni inku ba tor. Nadalje se nam zdi, da je 
treba zago to vi ti mobil nost razi sko val cev, torej slo ven skih razi sko val cev v tuji ni. 
Ta je šibka tudi zara di pro ble ma razi sko val cev pov rat ni kov in pomanj ka nja meha-
ni zmov za nji ho vo rein te gra ci jo, torej za vklju či tev v delo v slo ven skih znan stve-
no ra zi sko val nih insti tu ci jah ob vrni tvi domov. Pojavlja se potre ba po vzpo sta vi tvi 
meha ni zmov, ki bi ta aka dem ski pro stor bolj odpr li. To bomo dose gli z odprtos-
tjo aka dem ske sfere, torej jav ni mi raz pi si za pro jek te in šti pen di je, kakor tudi z 
jav ni mi raz pi si za aka dem ske nasta vi tve. Poleg nujno potreb ne večje mobil no sti 
naših razi sko val cev pa je treba pove ča ti tudi vklju če va nje tujih pro fe sor jev in 
štu den tov v naše usta no ve.

Svetovni slo ven ski kon gres se je te pro ble ma ti ke lotil na do sedaj sed mih posve-
to va njih zdrav ni kov, razi sko val cev in poslov ne žev iz domo vi ne in tuji ne. Ko 
bere mo zbor ni ke s teh posve tovanj, vidi mo, da se veči na znan stve ni kov in razi-
sko val cev slo ven ske ga rodu, ki živi v tuji ni, želi na neki način aktiv no vklju či ti 
v  razvoj  znanosti v Sloveniji. Pripravljeni so poma ga ti pri šola nju slo ven skih 
štu den tov na vseh stop njah na svo jih usta no vah, prav tako pa se želi jo vklju či-
ti zača sno ali stal no v delo v slo ven skih znan stve nih usta no vah. Odločitev, da 
želi mo slo ven sko dru žbo  graditi na zna nju, vliva mnogo opti mi zma,  čeprav ob 
zave sti, da krat ko roč no to ni naj laž ja pot.
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Znanje je naci onal na dobri na, ki jo v soži tju soobli ku je ta posa me znik in dru-
žba. Navkljub dile mam, s kate ri mi se sre čujemo v našem izo bra že val nem 
siste mu, se zave da mo, da potre bujemo ustvar jal ne ga, odgo vor ne ga in samo za-
vest ne ga izo bra žen ca. Naloga drža ve pri tem je, da ust va ri raz me re, v kate rih 
bodo enake možno sti za  šolanje ne glede na soci al ni polo žaj posa me zni ka. 
In tukaj imajo uni ver ze zdaj, v tem pre obli ko va nju po bolonj ski dekla ra ci ji, 
enkrat no pri lo žnost, da raz vi je jo svoj štu dij ski prog ram in usta no vi jo ustvar-
jal ne tri par tit ne usta no ve, kjer se bo pre ple ta lo izo bra že va nje, razi sko va nje in 
raz voj no-pod jet ni ška  miselnost.

Zavedamo se, da bodo le uni ver ze evrop skih stan dar dov in viso kih ambi cij 
spo sob ne pri te gni ti štu den te in uči te lje z raz lič nih kon cev Evrope in sveta in si 
na ta način zago to vi ti svojo pre po znav nost in ume sti tev v evrop ski aka dem ski 
pro stor, kar pa bo seve da tudi naj viš je pri zna nje avto no mno sti uni ver ze.

Ustvarjalno, kon struk tiv no in uspeš no dru žbo sku paj sous tvar ja jo žen ske in 
moški. Prvi pogoj na poti k dru žbi, teme lje či na zna nju, je, da dopu sti mo celot-
ne mu inte lek tu al ne mu poten ci alu, da zaži vi. Naloga dru žbe je torej, da zago-
to vi enake poklic ne možno sti in ustvar ja nje soci al nih pogo jev za ena ko me ren 
pro fe si onal ni  razvoj obeh spo lov. Nadalje je ključ ne ga pome na vklju či tev vseh 
slo ven skih inte lek tu al cev, vrhun skih stro kov nja kov za raz lič na področ ja, ki so 
se že uvel ja vi li v Evropi in po svetu.

V znan stve nem pro sto ru je treba uvel ja vi ti  sistem, ki bo spod bu jal delo in 
uspe he. Mladim znan stve ni kom je treba omo go či ti, da se pre bi je jo do sta tu sa 
samo stoj ne ga razi sko val ca, nosil ca pro jek tov, in jim dati možno sti, kjer bo nji-
hov uspeh odvi sen od njih samih. Hvala lepa.
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Dr. Marko Munih
Fakulteta za elek tro teh ni ko, Uviverza v Ljubljani

Znanost od tu  naprej

Ujeti smo v seda nji tre nu tek časa in pro sto ra. Če razmiš lja mo o tre nut ni in 
pri hod nji  znanosti, potem enako kot pri veči ni podro čij naše ga živ lje nja tudi v 
 znanosti ne gre pri ča ko va ti, da bi se raz me re nena do ma skokovi to spre me ni le. 
Mogoče je pri ča ko va ti nap re dek glede na tre nut no  stanje le posto po ma skozi 
evo lu ci jo razi skav  nasploh in tudi uni verz. Vsekakor je izho dišč ni polo žaj za 
pri ho dnost v seda njih raz me rah, ki pa jih mora mo real no  oceniti.

Verjetno lahko  pridemo do popol no ma napač nih ugo to vi tev, če oce njujemo 
tre nut no  znanost le ozko skozi šte vi lo objav lje nih član kov, cita tov in paten tov, 
koli či no sred stev za RRD ali pro cen tu al ni delež BDP ozi ro ma v pri merja vi teh 
kazal ni kov med Ameriko, Japonsko, EU in Slovenijo. Tako tra di ci ja kot tudi 
seda nja dru žbena, gospo dar ska in znan stve na ure di tev teh držav je po veči ni 
dru gač na od tiste v Sloveniji. Vemo, da je naš seda nji  sistem objav lja nja znan-
stve nih publi ka cij narav nan v šte vilč nost za vsako ceno in manj v kva li te to. 
Tudi celot na področ ja razi sko va nja so pogo sto namenje na sama sebi, niti ne 
temelj ne mu zna nju niti apli ka ci ji in doda ni vre dno sti v indu stri ji, ampak samo 
pre ži ve tju sku pi ne ljudi. Hudo pere če je tudi področ je paten ti ra nja, saj tovrst ne 
 kulture ne pozna mo. Tudi tista spozna nja, ki so vre dna patent ne apli ka ci je, ne 
gredo po tej poti ali jih pre vza me jo tujci pod svoje okri lje vsaj kot koor di natorji 
opa zne ga evrop ske ga pro jek ta. Nasploh ino va ci je in paten te lahko pri ča kujemo 
s teh ni ških in nara vo slov nih podro čij in ne iz huma ni stič nih ved. Tudi ne 
 moremo pre pro sto sešte ti šte vi lo paten tov na eni  strani in šte vi la vseh razi sko-
val cev ali vseh vlo že nih sred stev na drugi  strani, saj s tem vne se mo neso ra zmer-
je. Če gle da mo obja ve ali cita te, poglej mo ne samo nji ho vo šte vi lo, ampak, kar 
smo že imeli, naj manj še šte vi lo glede na  financiran FTE ali inve sti ran MioSIT 
za ustre zno področ je. Večkrat torej gle da mo napač ne kazal ni ke za našo struk-
tu ro inve sti ra nja v  znanost. Stimulante v  želenih sme reh je mogo če delo ma in 
kot nasled njo spre mem bo vpel ja ti že v seda njih raz me rah prek spre men je nih 
kazal ni kov oce nje va nja, saj se bo tem razi sko val na sfera sama pri la go di la.

Posebej spe ci fič na za slo ven ske raz me re je tudi struk tu ra razi sko val ne sfere. 
Še pose bej za celot no Slovenijo velja, da razi sko va nje ni samo  domena uni-
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ver ze oz. da je uni ver za samo eden, ven dar pomem ben akter v  znanosti. Pri 
nas je finan ci ra nje v neso ra zmer no veli ki meri glede na EU usmer je no v javni 
sek tor razi skav. V želji po spre mem bah mora mo torej v svo jih načr tih in zara di 
spe ci fič no sti vsa ke ga sek to rja  narediti  ločene in ver jet no dru gač ne načr te za 
viso ko šol ski, za javni sek tor in za ponov ni zače tek ali pospe še ni  razvoj razi-
skav v gospo dar skih dru žbah.

Vsekakor želja po nap red ku, torej spre mem bi sama po sebi ni  dovolj. Tako kot 
pri načr to va nju svoje last ne pri ho dno sti imamo tudi pri razmiš lja nju o novi 
podo bi in izko ri šča nju  znanosti dve možno sti:
– Zelo hitro oz. hit re je od dru gih se mora mo pri la ga ja ti raz me ram;
– Pra vil no mora mo izbra ti sicer časov no oddal je ne cilje, toda pred očmi 

mora mo imeti tre nut no  stanje in hkra ti  stanje, ki ga želi mo dose či v 
prihodno sti.

Naši pri hod nji cilji mora jo biti usmer je ni v dru žbo in teh no lo gi jo, kot bosta 
ti dve vide ti  takrat, po pre hod nem obdob ju in v tis tem času, ko bodo naše 
pla ni ra ne spre mem be zaži ve le. Marsikaj v pri ho dno sti ni mogo če pred vi de ti z 
zanes lji vo ver jet nos tjo. Kar pa je goto vo na glo bal ni ravni, je zmanj še va nje in 
podra ži tev vseh vrst narav nih virov, ener gi je, še pose bej za naše geograf sko 
območ je pa velja dej stvo o sta ra nju popu la ci je. Posledice in upošte va nje teh 
spo znanj vodi jo do popol no ma spre men je nih  ciljev razi skav in tudi sicer potreb-
nih šir ših spre memb. Povečanje šte vi la sta rost ni kov bo na nas vpli va lo preko 
spre men je nih aktiv no sti, delo ma spre me nje ne ga povpra še va nja na trgu in dru-
gač ne dru žbe  nasploh. Gledano z druge  strani, pa to pome ni pro cen tu al no in 
abso lut no zmanj še va nje (zara di manj še ga šte vi la roj stev) dele ža mla dih, tako po 
šte vi lu aktiv nih v gospo dar stvu kot po šte vi lu mla dih razi sko val cev in pro fe sor-
jev na uni ver zi. Zavestno mora mo torej ust va ri ti in nudi ti možno sti, da bomo 
v strokov ne gospo dar ske kroge,  znanost  nasploh in uni ver zo v ožjem smi slu 
pri va bi li dobre mlade stro kov nja ke, ki bodo, če ne že pove ča li, pa vsaj obdr ža li 
seda njo raven  znanosti. V nasprot nem pri me ru nam gro zi jo nega tiv ni tren di v 
vseh kazal ni kih samo zara di demo graf skih  gibanj.

Znova se je treba spo mni ti, da so za pro duk ci jo  želenih viso ko teh no lo ških izdel-
kov z viso ko doda no vre dnos tjo potreb ni last no zna nje in odkri tja, kate rih 
odraz so paten ti in obja ve, ti pred vsem s teh ni ških in nara vo slov nih podro čij. 
Glede na pri ča ko va no manj še mlaj še gene ra ci je ne smemo dopu stiti, da bi se 
abso lut no šte vi lo ali pro cen tu al ni delež teh ni ških pokli cev v pri hod nje zmanj-
šal, saj so za skla den  razvoj nena do mest lji vi in nad tem  znanjem se lahko zgra-
di celot na druga pira mi da. V Sloveniji je šte vi lo inže nir jev majh no. Trenutno 
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razmer je med teh ni ški mi in neteh ni ški mi veda mi in tren di v zad njem obdob ju 
je zaskrb ljujoče (danes je 25 odstot kov diplo mi ra nih inže nir jev, leta 1975 jih je 
bilo 58 odstot kov). V celot ni zgrad bi, od osnov ne in sred nje šole do uni ver ze 
in drža ve, je zato treba v tem tre nut ku spre meniti ozrač je ter s sploš nim napo-
rom in pomoč jo drža ve povr ni ti ugled teh ni škim in nara vo slov nim področ jem 
in jih dvig ni ti na novo raven. Trenutni zavest ni napo ri na ravni neka te rih 
 članic UL so potreb ni, niso pa zadost ni. Trudu pri delu s štu den ti in pro mo cij-
skih obi skih v sred njih šolah se mora jo pri dru ži ti v veli kem šte vi lu pred sta vi tve 
slo ven skih pod je tij dija kom. Zakaj name sto infor ma tiv ne ga dneva ne bi s pod-
po ro drža ve orga ni zi ra li kar vse slo ven ske pred sta vit ve ne tedne kemi je, stroj niš-
tva, elek tro teh ni ke in dru gih smeri. Nadalje, zakaj ne bi pri novem fi nan ciranju 
univerz kot enega od instrumentov uporabili formule, po kate ri bi bili tisti štu-
di ji, ki imajo veli ko kad rov na trgu in se pogo sto pojav lja jo na zavo du za zapo-
slo va nje, slab še finan ci ra ni, in obrat no, defi ci tar ni bolje. S tem bi omo go či li 
višjo raven štu di ja ter hkra ti pri va bi li dobre uči te lje.

Kot vsak  sistem bi pre go vor no toga uni ver za na nara ven način sle di la spod bu-
dam za sode lo va nje z gospo dar stvom in dru gim obli kam pre no sa zna nja, če 
bodo posa me zni ki in insti tu ci je vide li v tem  možnost nor mal ne ga živ lje nja. Ne 
smemo spre gle da ti dej stva, da pro gram sko finan ci ra nje sicer spod bu ja kva li te-
to sku pin, ven dar razi sko val no sfero  nasploh in indu stri jo odvra ča od med se-
boj ne ga sode lo va nja. Vpliv diplo man tov iz gospo dar stva nazaj na uni ver zo se 
mora pove ča ti. Več diplom skih, magistr skih, spe ci ali stič nih in tudi dok tor skih 
del mora nasta ti v sode lo va nju med gospo dar stvom in uni ver zo. Sistemsko bi 
 morali pod pre ti sku pno vklju če va nje gospo dar stva in uni ver ze v med na ro dne 
razi sko val ne pro jek te, prav tako tudi obve zno, vsaj nekaj me seč no stro kov no 
aktiv nost v tuji ni takoj po diplo mi. Samo gospo dar stvo in drža va mora ta pre po-
zna ti potre bo po mla dih uče čih se inže nir jih in pove ča ti obseg šti pen di ra nja. 
Tudi na uni ver zi mora mo habi li ta cij ska pra vi la od pri mar ne usmer jenosti v 
refe ren ce publi ka cij in delo ma peda go ških ocen nad graditi z zah te vo po pri do-
bi va nju doma čih jav nih, gospo dar skih in med na ro dnih pro jek tih. Enako velja 
za razi sko val ne nazi ve. Uvesti je treba moti va tiv no pod po ro za tiste, ki so že 
sedaj na tej poti. Iz tesnej še ga sode lo va nja z indu stri jo mora nasta ti večje šte-
vi lo raz voj no narav na nih pro jek tov. Na gospo dar ski  strani je treba pre po zna ti 
dol go roč no pro pul ziv ne sub jek te, na razi sko val ni  strani pa zmog ljivosti uni-
ver zi tet nih sku pin. Treba si je poma ga ti tudi z eksper ti zo viso ko teh no lo ške ga 
dela gospo dar stva. Naravno bi bilo pod pi ra ti pred vsem tista področ ja, ki bodo 
doda la zagon že funk ci onal nim disci pli nam in s tem utr di la nji hov polo žaj. 
Na  strani dru žbe pa je treba vzpo sta vi ti oko lje s sti mu la tiv ni mi možnost mi 
za pod je tja ter ideje mla dih diplo man tov in dok tor jev. Ustvariti mora mo tako 
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ugo dne raz me re, da bodo ne samo naši, ampak tudi tuji razi sko val ci vide li pri 
nas oazo za  razvoj svo jih zami sli. To je lahko ne nazad nje tudi dobra pote za 
za pro mo ci jo Slovenije.
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Fakulteta za kemi jo in kemij sko teh no lo gi jo, Univerza v Ljubljani

»R&R v pro ra ãu nu 2003« – ana li za sred stev 
za razi ska ve in  razvoj v pro ra ãu nu Slovenije 

za leto 2003

TRE NUT NO  STANJE NA TEM PODROâ JU:
Po zdru ži tvi Ministrstva za  znanost in teh no lo gi jo z Ministrstvom za šol stvo in 
šport ter Ministrstvom za gospo dar stvo (teh no lo gi ja) je bil spre jet nov zakon o 
razi sko val ni dejav no sti. Temeljna  novost v njem je bila dvoj na:
– zakon ska opre de li tev pro gram ske ga (pet let ne ga ozi ro ma dol go roč ne ga 

finan ci ra nja) (A) in
– usta no vi tev dveh neodvi snih agen cij (za razi sko va nje in za teh no lo ški 

 razvoj)(B).

Na obeh področ jih po mojem mne nju stva ri ne pote ka jo naj bo lje:
A. MŠZŠ (Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport) je sicer obja vi lo raz pis za 

novo pet let no pro gram sko finan ci ra nje, ven dar za tak raz pis manj ka temelj ni 
akt: Nacionalni razi sko val ni in raz voj ni prog ram (NRRP). Vlada še ni imenova-
la nove ga Sveta za  znanost in teh no lo gi jo (SZT), ki bo moral pri praviti NRRP, 
isto ča sno pa bomo z raz pi som raz de li li pre cejš nja sred stva (sko raj 10 mili jard 
SIT letno ozi ro ma sko raj vsa sred stva za temelj ne razi ska ve) za pri hod njih pet 
let, ne da bi imeli opre del je ne pre dnost ne nalo ge. Tudi če je bil SZT v zad njih 
dneh ime no van in  čeprav obsta ja jo izho di šča za NRP, raz pis za pro gram sko 
finan ci ra nje nedvo mno vna prej dolo ča vse bi no razi sko va nja.

B. Ustanovitev agen cij(e) pred vi de va (po podat kih iz tiska), naj bi bila posre dni 
pro ra čun ski upo rab nik in torej podalj ša na roka mini str stva. S tem izgub lja-
mo pomemb no  možnost, da bi na ravni vlade zače li izva ja ti celovi to raz voj-
no in razi sko val no poli ti ko, torej bo osta la logi ka deli tev sred stev po mini str-
stvih nespre me nje na. Iz pri lo ge je raz vi dno, da raz lič na mini str stva porab-
lja jo veli ke vsote za razi ska ve in  razvoj, način odlo ča nja (ekspert ni  sistem), 
deli tev sred stev in opre de li tev pre dnost nih nalog pa so v popol ni  domeni 
posa me znih mini str stev. Agencija bi bila pri lo žnost, da bi na tem področ ju 
vne sli več reda – vsaj eno ten ekspert ni  sistem bi lahko  deloval takoj in za 
vlado uskla je val dejav no sti ter pre pre če val nepo treb na podva ja nja.
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Aristotel je ugo tav ljal, da vsak člo vek teži k temu, da bi bil sre čen. Kaj bi 
lahko bilo bolj vizi onar sko kot ta ugo to vi tev? Kakšna je naša vizi ja pri ho dno sti? 
Sreča. Pri spra še va nju o vizi jah pri ho dno sti Slovenije se lahko hitro  zapletemo 
v teore tič ne raz pra ve in poza bi mo na to pre pro sto in očit no dej stvo. Sreča, bla-
gi nja, čim bolj še poču tje držav lja nov ne zah te va jo viso ko le te čih raz prav, ampak 
prag ma ti čen razmi slek in seve da –  delovanje. Čas zah te va od nas pre miš lje na 
 dejanja z misli jo na pri ho dnost, ven dar usmer je na v zdaj. Zato bi  morali biti 
pred lo gi, ki jih pred stav lja mo, pred vsem prag ma tič ni in izved lji vi ter  pomeniti 
spre mem be, ki bodo (kljub temu, da so neka te re vide ti tri vi al ne) spro ži le  verigo 
kon struk tiv nih spre memb z  želenim učin kom. Predlagam torej usme ri tev naših 
pri za de vanj k spre mem bam, ki so ure snič lji ve hic et nunc, nji hov poten ci al pa 
je  večanje sploš ne bla gi nje.

Prav to smo nare di li že vsaj dva krat v krat ki zgo do vi ni naše drža ve. Osa mo-
svojitev je bila goto vo prvo prag ma tič no  dejanje, s kate rim smo prevze li odgo vor-
nost za svojo bla gi njo na svoja pleča. Lahko bi rekli, da smo leta 1991  postali 
gospo da rji svoje hiše. Potem smo to hišo spra vi li na zem lje vid Evrope. Vstop 
v evrop ske pove za ve je torej druga pote za, s kate ro smo si na naj bolj ši način 
zago to vi li možno sti za pove ča nje sploš ne bla gi nje. Obe  dejanji sta (bili) uso dni 
za našo dol go roč no pri ho dnost, kljub temu pa izje mno prag ma tič ni.

Na prvi  pogled se zdi, da smo s hišo, postav lje no na evrop ska tla, dose gli skraj-
no točko naše ga poosa mo svo ji tve ne ga zale ta in da se zdaj odpi ra vpra ša nje 
»Kam zdaj?«. Menimo, da je tak  pogled neute me ljen. Projekt osamosvo ji tve še 
ni kon čan. Menim, da tre nut no  stanje zah te va od nas prav tako jasen in prag-
ma ti čen korak, kot sta bila prva dva: hišo je treba pre ure di ti tako, da bo posta-
la združ lji va z evrop sko infra struk tu ro.

Menim, da je nasto pil čas, ko bi drža va mora la na razi sko val nem in raz voj nem 
področ ju  zastaviti pogu mne opre de li tve. Prepričan sem, da bi kaza lo (po avs trij-
skem zgle du) usta noviti Ministrstvo za pri ho dnost (Das Zukunftsministerium 
– www.bmbwk.gv.at/start.asp). V njem bi zdru ži li Ministrstvo za infor ma cij sko 
dru žbo, viso ko šol stvo (uni ver ze),  znanost in teh no lo gi jo.

S tem bi vlada dobi la  možnost, da prek mini str stva opre de li pre dnost ne nalo ge 
in pre cej vpli va na pora bo sred stev, ki so v pro ra ču nu raz metana po raz lič nih 
mini str stvih in pogo sto tudi  »razmetano« porab lje na.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

1 6 4

Priloga Poraba sred stev za razi ska ve in  razvoj (pre te žno) v pro ra ču nu 2003 
po upo rab ni kih

PORA BA SRED STEV ZA 
RAZI SKA VE IN  RAZVOJ (PRE TE ŽNO) 

V PRO RA âU NU 2003 PO UPO RAB NI KIH

(v 1000 SIT)

39 SLO VEN SKA AKA DE MI JA  ZNANOSTI IN UMET NO STI 770.612
0502 Znanstvenoraziskovalna dejav nost 62.419
05023901 Znanstvenoraziskovalna dejav nost 62.419
4483 Znanstvenoraziskovalni cen ter SAZU 62.419
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 62.419

156 STA TI STIâ NI URAD REPU BLI KE SLO VE NI JE
6967 Redne letne razi ska ve – anke te 168.156
402 Izdatki za blago in sto ri tve 168.156
6968 Razvojne nalo ge 21.883

8242 Pilotne razi ska ve – tuja dona ci ja 11.694

159 URAD RS ZA MAKRO EKO NOM SKE ANA LI ZE IN  RAZVOJ
0201 Makroekonomsko pla ni ra nje, sprem lja nje in nad zor 485.545
02011501 Analiza in napo ve do va nje gospo dar skih in raz voj nih  gibanj 457.685

02011502 Podlage eko nom ske in raz voj ne poli ti ke 27.860
1138 Okoljski moni toring gospo dar skih  gibanj in razvo ja 1.419
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.419
1173 Spremljanje in vre dno te nje soci al ne ga in člo ve ko ve ga razvo ja 1.419
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.419
1180 Raziskave za usme ri tve gospo dar ske in raz voj ne poli ti ke 5.975
402 Izdatki za blago in sto ri tve 5.975
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1550 Spremljanje stra te gi je gospo dar ske ga razvo ja Slovenije 19.048
402 Izdatki za blago in sto ri tve 19.048

16 MINI STR STVO ZA FINAN CE
4005 Namenski sklad za sofi nan ci ra nje pro jek tov Svetovne banke 4.609
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.661
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 947
414 Tekoči tran sfer ji v tuji no 2.000
1206 Center za  razvoj  financ 75.784
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 75.784

0303 Mednarodna pomoč
03031601 Razvojna in huma ni tar na pomoč

1209 Pakt sta bil no sti za JVE 16.040

17 MINI STR STVO ZA NOTRA NJE ZADE VE
1217 Izobraževalna dejav nost VPVŠ 43.667
5583 Svet za pre ven ti vo in vzgo jo v cest nem pro me tu RS 52.541

18 MINI STR STVO ZA ZUNA NJE ZADE VE
03 ZUNA NJA POLI TI KA IN MED NA RO DNA POMOČ 
0301 Zunanje zade ve in kon zu lar ne sto ri tve

2543 Raziskovalne dejav no sti 1.246
7431 Diplomatska aka de mi ja 8.307
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.246

19 MINI STR STVO ZA OBRAM BO
0703 Civilna zašči ta in pro ti po žar na var nost

5889 Razvoj in razi ska ve 21.557
5894 Vojaško šol stvo 262.540

20 MINI STR STVO ZA PRA VO SOD JE
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21 MINI STR STVO ZA GOSPO DAR STVO

0303 Mednarodna pomoč 357.759
03032101 Razvojna in huma ni tar na pomoč 
1719 Razvojna in eko nom ska pomoč – Pakt sta bil no sti za JVE 357.759

05  ZNANOST IN TEH NO LO ŠKI  RAZVOJ 2.094.197
0504 Tehnološki  razvoj 2.094.197
05042101 Programi pospe še va nja teh no lo ške ga razvo ja gospo dar stva 2.094.197
1803 EURE KA 204.747
402 Izdatki za blago in sto ri tve 21.921
410 Subvencije 165.174
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 17.652
1739 Tehnološko raz voj ni in drugi cilj ni prog ra mi 1.863.792
402 Izdatki za blago in sto ri tve 41.246
410 Subvencije 1.508.442
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 314.104
1539 Recenzije, eval va ci je in eksper ti ze 25.658
402 Izdatki za blago in sto ri tve 25.658

06 LOKAL NA SAMO UPRA VA 3.614.043
0601 Delovanje na področ ju lokal ne samo upra ve ter koor di na ci ja vla dne in 
lokal ne ravni 3.614.043
06012102 Razvojni regi onal ni prog ra mi – nepo sre dne regi onal ne spod bu de 
3.493.892
6521 Razvojno pre struk tu ri ra nje Zasavske regi je po  ZPZRTH 1.000.000
430 Investicijski tran sfer ji 1.000.000
1814 Regionalna infra struk tu ra 1.432.172
430 Investicijski tran sfer ji 1.432.172

2225 Sofinanciranje  izvedbenih delov regi onal nih raz voj nih pro gra mov 
958.586

12 PRI DO BI VA NJE IN DISTRI BU CI JA ENER GET SKIH SURO VIN 3.525.417
1204 Urejanje in nad zor na področ ju pre de la ve in distri bu ci je nafte in 
zemelj ske ga plina 1.104.000
12042101 Programi pod por na področ ju pre de la ve in distri bu ci je nafte in 
zemelj ske ga plina 1.104.000
2354 Geoplin 1.104.000
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.104.000
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1205 Urejanje in nad zor na področ ju rudar stva (vklju ču je tudi pre mo gov niš-
tvo) 2.421.417
12052105 Programi zapi ra nja pre mo gov ni kov 1.502.939
8195 Programi zapi ra nja rud ni kov rja ve ga pre mo ga Kanižarica, Senovo in 
Zagorje 1.502.939
410 Subvencije 1.226.003
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 92.647
430 Investicijski tran sfer ji 184.290
12052106 Programi zapi ra nja rud ni kov 918.478
5186 Programi zapi ra nja rud ni kov Idrija in Mežica 832.429
410 Subvencije 731.941
430 Investicijski tran sfer ji 100.488
8786 Rudarska škoda – Idrija 86.049
410 Subvencije 86.049

14012102 Prilagajanje gospo dar ske zako no da je prav ne mu redu EU 140.637
6922 Harmonizacija slo ven ske teh nič ne zako no da je s teh nič no zako no da jo,
vel jav no v drža vah člani cah EU 35.438

7453 Sofinanciranje eksper tiz pri pra ve prog ra ma pri la gajanja EU 78.201

14012107 Nacionalni mero slov ni  sistem 483.670
1270 Slovenski inšti tut za stan dar di za ci jo 373.342
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 313.342
430 Investicijski tran sfer ji 60.000
1277 Slovenska akre di ta ci ja 110.328
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 90.328
430 Investicijski tran sfer ji 20.000

1402 Pospeševanje in pod po ra gospo dar ski dejav no sti 6.430.787
14022101 Programi pove če va nja kon ku renč no sti 3.231.837
6372 Razvojni prog ram za pospe še va nje kon ku renč no sti slo ven ske indu stri je 
2.893.375

402 Izdatki za blago in sto ri tve 288.046
410 Subvencije 1.852.987
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 180.458
430 Investicijski tran sfer ji 571.884
2224 Priprava, eval va ci ja in  razvoj pro gra mov 338.463
402 Izdatki za blago in sto ri tve 338.463
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14022102 Prestrukturiranje pod je tij 889.403
6370 Prestrukturiranje usnjar ske in tek stil ne indu stri je 889.403
402 Izdatki za blago in sto ri tve 14.078
410 Subvencije 815.325
430 Investicijski tran sfer ji 60.000
14022103 Spodbujanje razvo ja male ga gospo dar stva 1.093.401
1724 Razvoj pod por ne ga oko lja za malo gospo dar stvo 574.817
402 Izdatki za blago in sto ri tve 35.973
410 Subvencije 15.920
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 522.924
6107 Pospeševalni cen ter za malo gospo dar stvo 337.239
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 337.239
1736 Spodbujanje nas ta ja nja in razvo ja malih pod je tij 181.345
402 Izdatki za blago in sto ri tve 13.898
410 Subvencije 4.662
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 9.473
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 153.311
14022104 Promocija pod jet niš tva 218.518
1728 Promocija pod jet niš tva 218.518
402 Izdatki za blago in sto ri tve 20.730
410 Subvencije 4.662
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 104.203
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 88.923
06012103 Razvojni regi onal ni prog ra mi – druge regi onal ne spod bu de 3.340.607
1307 PHARE CFCU – SI 0009 CBC SLO/AUS 155.128
402 Izdatki za blago in sto ri tve 21.681
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 61.574
430 Investicijski tran sfer ji 71.873
1314 PHARE CFCU – SI 0008 CBC SLO/MAD 16.920
402 Izdatki za blago in sto ri tve 11.386
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 5.534
1315 PHARE NF SI0004 – eko nom ska in soci al na kohe zi ja 212.624
402 Izdatki za blago in sto ri tve 334
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 55.994
430 Investicijski tran sfer ji 156.296
1303 Lastna ude le žba – EU-pro jek ti 754.935
402 Izdatki za blago in sto ri tve 27.193
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 95
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 378.478
430 Investicijski tran sfer ji 349.169
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0504 Tehnološki  razvoj 1.000.850
05042101 Programi pospe še va nja teh no lo ške ga razvo ja gospo dar stva 1.000.850
2035 Sklad za inve sti ra nje v  razvoj teh no lo gij 1.000.000
440 Dana poso ji la 500.000
441 Povečanje kapi tal skih dele žev in  naložb 500.000
2034 Dokapitalizacija Tehnološkorazvojnega skla da RS 850
442 Poraba sred stev kup nin iz nas lo va pri va ti za ci je 850

23 MINI STR STVO ZA KME TIJ STVO, GOZDAR STVO IN PRE HRA NO
11012302 Spremljajoči ukre pi pri la gajanja EU 518.799
1325 Pakt sta bil no sti 46.072
430 Investicijski tran sfer ji 46.072
1327 Letni usta no vi telj ski pri spe vek za slo ven sko gospo dar sko in 
razi sko val no zdru že nje – pred stav niš tvo v Bruslju 20.767

1474 Sofinanciranje pomemb nih naci onal nih pro jek tov kme tij stva 58.188

2556 Podpora stro kov nim pri re dit vam, sta nov ske mu in inte re sne mu pove zo va-
nju 79.482

2429 Inovativni prog ra mi za  razvoj pode žel skih eko no mij 150.489

6557 Usposobitev jav nih zavo dov, usta nov, orga ni za cij in raz voj nih cent rov v 
kme tij stvu 167.259

5545 Javni zavod Center za  razvoj kme tij stva in pode že lja Jable 166.670
430 Investicijski tran sfer ji 166.670

11032303 Varstvo in regi stra ci ja sort rast lin 340.721
1429 Strokovne nalo ge v rast lin ski pro izvod nji 192.351
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 192.351
1430 Poskusni cen tri za sad jar stvo, vino gra dniš tvo in olj kar stvo 126.244
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 90.726
430 Investicijski tran sfer ji 35.517

11032304 Strokovne in svetoval ne nalo ge, izo bra že va nje in razi sko va nje 
318.140
1417 Sofinanciranje kme tij ske ga izo bra že va nja – prak tič ni pouk 90.101
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413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 90.101
2551 Kmetijsko znan stve no ra zi sko val no delo – pod po ra 228.039

11032305 Kakovost in nad zor 116.725
6631 Politika kako vo sti 116.725

11032301 Delovanje služb in jav nih zavo dov 1.304.536
2254 Nacionalni vete ri nar ski inšti tut 1.304.536

11032305 Kakovost in nad zor 68.250
1340 Monitoring škod lji vih ostan kov oko lja v živa lih 61.600
402 Izdatki za blago in sto ri tve 61.600
7715 Analize odvze tih vzor cev inšpek ci je in izve den ci 6.650
402 Izdatki za blago in sto ri tve 6.650

1102 Program refor me kme tij stva in živil stva 4.914.243
11022303 Prestrukturiranje kme tij stva in živil stva 4.914.243
1344 Stroški  SAPARD po finanč nem memo ran du mu 7.447
402 Izdatki za blago in sto ri tve 7.447
1346  SAPARD – tuja dona ci ja 3.271.626
402 Izdatki za blago in sto ri tve 76.015
430 Investicijski tran sfer ji 3.195.610
1347  SAPARD – last na ude le žba 1.635.170
402 Izdatki za blago in sto ri tve 6.245
430 Investicijski tran sfer ji 1.628.925

24 MINI STR STVO ZA PRO MET
13012403 Urejanje in nad zor na področ ju pro me ta 1.452.763
5498 Strokovnorazvojne nalo ge 202.919
5707 Oprema za sred njo pomor sko šolo in fakul te to za pomor stvo in pro met 
8.000
8990 Varstvo oko lja zara di pro me ta 110.000
13 PRO MET, PRO MET NA INFRA STRUK TU RA IN KOMU NI KA CI JE
1356 Strokovnorazvojne nalo ge 148.500
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25 MINI STR STVO ZA OKO LJE IN PRO STOR
1203 Urejanje in nad zor na področ ju pro izvod nje in distri bu ci je jedr ske 
ener gi je 18.225
12032501 Tehnološka poso do bi tev NEK 18.225

1204 Urejanje in nad zor na področ ju pre de la ve in distri bu ci je nafte in 
zemelj ske ga plina 407.479
12042501 Programi pod por na področ ju pre de la ve in distri bu ci je nafte in 
zemelj ske ga plina 407.479
2375 Ekološka in teh no lo ška sana ci ja Nafte Lendava 407.479

1502 Zmanjševanje one sna že nja, kon tro la in nad zor 6.595.705

6336 Ciljni razi sko val ni pro jek ti 20.767

1364 Nacionalni prog ram voda 6.645
402 Izdatki za blago in sto ri tve 6.645
1365 Implementacija direk ti ve EU o sku pni poli ti ki do voda 13.706
402 Izdatki za blago in sto ri tve 13.706
1366 Sofinanciranje okolj ske komu nal ne infra struk tu re 1.000.000
430 Investicijski tran sfer ji 1.000.000
2298 Lastna ude le žba PHARE – struk tur ni skla di 161.000
430 Investicijski tran sfer ji 161.000
2326 Operativni prog ram izko ri šča nja bioma se (OPE ILB) 484.682
430 Investicijski tran sfer ji 484.682
2328 Saniranje neure je nih odla ga lišč – poseb ni vir 304.000
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 304.000

1503 Upravljanje z radio ak tiv ni mi odpad ki 232.471
15032501 Nadzor in kon tro la  sevanj 232.471
2371 Agencija za radio ak tiv ne odpad ke 232.471
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 232.471

1505 Pomoč in pod po ra ohra nja nju nara ve 276.281
15052501 Ohranjanje biot ske raznovrst no sti in var stvo narav nih vred not 276.281
9707 Mednarodni pro jek ti Life III – nara va 59.482
402 Izdatki za blago in sto ri tve 59.482

16 PRO STOR SKO PLA NI RA NJE IN STA NO VANJ SKA IZGRAD NJA
1372 Ciljni razi sko val ni prog ra mi – pro stor in sta novanja 16.549
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2305 Aktivnosti za pri bli že va nje EU – ure ja nje pro sto ra in grad be ne zade ve 
52.160
5019 Komisija za jedr sko var nost in pre ver ja nje zna nja ope ra ter jev 1.206
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.206
5020 Jedrska var nost 16.613
402 Izdatki za blago in sto ri tve 16.613
5060 Enkratne nalo ge jedr ske var no sti 15.035
402 Izdatki za blago in sto ri tve 15.035
5061 Trajne nalo ge s področ ja jedr ske var no sti 14.698
402 Izdatki za blago in sto ri tve 14.698
6356 Vzdrževanje pri prav ljenosti 24.033
402 Izdatki za blago in sto ri tve 24.033
6809 Razširitev nad zo ra jedr skih mate ri alov 1.942
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.942
7812 Obratovanje mreže za zgod nje obve šča nje 8.965
402 Izdatki za blago in sto ri tve 8.965
7818 Radiološka var nost 8.307
402 Izdatki za blago in sto ri tve 8.307

1502 Zmanjševanje one sna že nja, kon tro la in nad zor 96.139
15022501 Izboljšanje  stanja oko lja 96.139
2520 Naloge v zvezi s Konvencijo o kli mat skih spre mem bah 17.683
402 Izdatki za blago in sto ri tve 17.683
3537 Nacionalni prog ram var stva oko lja 11.920
402 Izdatki za blago in sto ri tve 11.920
2465 Študija ran ljivosti oko lja 2.990
402 Izdatki za blago in sto ri tve 2.990
3548 Študije in razi sko va nje – var stvo oko lja 23.108
402 Izdatki za blago in sto ri tve 23.108
4257 Aktivnosti za pri bli že va nje k Evropski uniji – oko lje 17.327
402 Izdatki za blago in sto ri tve 17.327
2337 Ravnanje z odpad ki 23.111
402 Izdatki za blago in sto ri tve 23.111

1503 Upravljanje z radio ak tiv ni mi odpad ki 1.585.216
15032501 Nadzor in kon tro la  sevanj 1.585.216
3541 Rudnik Žirovski Vrh 1.585.216
410 Subvencije 1.585.216
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1504 Upravljanje in nad zor  vodnih virov 3.858.865
15042501 Načrtovanje, var stvo in ure ja nje voda 3.858.865
2402 Varstvo obal ne ga morja

49.3662422 Strokovne podla ge za vodno go spo dar sko in pro stor sko doku men-
ta ci jo 49.597

1505 Pomoč in pod po ra ohra nja nju nara ve 996.387
15052501 Ohranjanje biot ske raznovrst no sti in var stvo narav nih vred not 
996.387
2515 Kozjanski park 118.177
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 118.177
2517 Zavod za var stvo nara ve 310.069
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 310.069
2522 Regijski park Škocjanske jame 68.864
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 68.864
3547 Triglavski naro dni park 251.220
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 251.220
2529 Aktivnosti za pri bli že va nje k Evropski uniji 960
402 Izdatki za blago in sto ri tve 960
2523 Naravovarstveno uspo sab lja nje in publi ka ci je 5.647
402 Izdatki za blago in sto ri tve 5.268
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 379
2400 Kartiranje habi tat nih tipov 45.161
402 Izdatki za blago in sto ri tve 45.161
2399 Mednarodno sode lo va nje in kon ven ci je – var stvo nara ve 14.131
402 Izdatki za blago in sto ri tve 14.131
2403 Akcije var stva nara ve in inter ven ci je 12.836
402 Izdatki za blago in sto ri tve 12.836
2405 Ukrepi za ohra nja nje biot ske raznovrst no sti 46.390

15062501 Informacijski  sistem var stva oko lja in nara ve 498.610
2460 Hidrološki moni toring 44.134
402 Izdatki za blago in sto ri tve 44.134
2461 Meteorološki moni toring 60.458
402 Izdatki za blago in sto ri tve 60.458

2458 Kakovost zraka – moni toring 32.557
402 Izdatki za blago in sto ri tve 32.557
2459 Kakovost voda – moni toring 109.700
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402 Izdatki za blago in sto ri tve 109.700
2463 Umerjanje mete oro lo ških in hidro lo ških instru men tov 18.329
402 Izdatki za blago in sto ri tve 18.329
2518 Informacijski  sistem var stva oko lja 160.192
402 Izdatki za blago in sto ri tve 95.289
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 64.903

16 PRO STOR SKO PLA NI RA NJE IN STA NO VANJ SKA IZGRAD NJA 73.359
1604 Gradbena regu la ti va in nad zor 73.359
16042501 Priprava regu la ti ve za pot re sno odpor no grad njo 73.359
2409 Geološki moni toring 27.308
402 Izdatki za blago in sto ri tve 27.308
2509 Priprava osnov za zako no da jo 4.795
402 Izdatki za blago in sto ri tve 4.795
3530 Potresno inže nir stvo 8.771
402 Izdatki za blago in sto ri tve 8.771
3531 Seizmološki moni toring 27.931
402 Izdatki za blago in sto ri tve 25.081
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 2.850
8208 EU-pro jekt – tuja dona ci ja 4.554
402 Izdatki za blago in sto ri tve 3.801
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 753
2524 Uprava RS za rudar stvo 210.393 

12 PRI DO BI VA NJE IN DISTRI BU CI JA ENER GET SKIH SURO VIN 210.393
1205 Urejanje in nad zor na področ ju rudar stva (vklju ču je tudi pre mo gov niš-
tvo) 210.393
12052502 Oblikovanje stra te gi je na področ ju rudar stva 210.393
4263 Plače 36.623
400 Plače in drugi izda tki zapo sle nim 30.583
401 Prispevki delo da jal cev za soci al no var nost 4.150
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.890
2530 Materialni stro ški 12.974
402 Izdatki za blago in sto ri tve 12.974
2532 Operacionalizacija Zakona o rudar stvu 3.808
402 Izdatki za blago in sto ri tve 3.808
2533 Prostorski plan RS – sek tor rudar stva 854
402 Izdatki za blago in sto ri tve 854
2534 Sofinanciranje dejav no sti Nacionalnega geolo ške ga zavo da 54.848
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 54.848
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12062502 Spodbujanje učin ko vi te rabe ener gi je 344.566
2591 Subvencioniranje ukre pov v učin ko vi to rabo ener gi je 153.874
410 Subvencije 58.746
411 Transferji posa me zni kom in gospo dinj stvom 95.128
3938 Sofinanciranje OPET SLO mreže 10.000
402 Izdatki za blago in sto ri tve 10.000
3939 Sofinanciranje pilot nih pro jek tov DSM 9.325
410 Subvencije 9.325
4261 Spodbujanje učin ko vi te rabe ener gi je 115.687
402 Izdatki za blago in sto ri tve 115.687
2535 Lastna ude le žba – PHARE 5.000
402 Izdatki za blago in sto ri tve 5.000
2346 Kogeneracije 50.680
430 Investicijski tran sfer ji 50.680

12062503 Spodbujanje rabe obnov lji vih virov ener gi je 621.222
2345 Intervencije v obnov lji ve vire ener gi je 177.171
410 Subvencije 177.171
2349 Lastna ude le žba GEF – bioma sa 258.005
430 Investicijski tran sfer ji 258.005
8106 GEF – bioma sa – tuja dona ci ja 186.045
430 Investicijski tran sfer ji 186.045

26 MINI STR STVO ZA DELO, DRU ŽI NO IN SOCI AL NE ZADE VE
10032601 Izobraževanje in uspo sab lja nje brez po sel nih 2.545.989
5512 Mreža poklic no in for ma cij skih cent rov 26.484
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 26.484
7023 Priprava brez po sel nih na zapo sli tev 2.422.055
410 Subvencije 500.585
411 Transferji posa me zni kom in gospo dinj stvom 577.716
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 1.343.754
8219 PHARE celj ska regi ja 97.450
402 Izdatki za blago in sto ri tve 97.450
10032602 Spodbude za ohra nja nje in odpi ra nje delov nih mest 8.903.589
2199 Razvoj delov nih mest in sofi nan ci ra nje regij skih pro jek tov 733.659
410 Subvencije 733.659

5904 Pomoč pri pre struk tu ri ra nju pod je tij in inve sti ci je v  razvoj člo ve ških 
virov 139.872
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410 Subvencije 139.872
5906 Kreiranje delov nih mest za dol go traj no brez po sel ne 920.920
410 Subvencije 920.920
7024 Pospeševanje nove ga zapo slo va nja 257.387
410 Subvencije 257.387
7025 Pospeševanje zapo slo va nja inva li dnih oseb 2.140.040
410 Subvencije 1.889.796
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 250.244
8674 Pomoč pri samo za po slo va nju 446.774
410 Subvencije 446.774
19062602 Štipendije 19.853.873
7054 Republiške šti pen di je 19.853.873

27 MINI STR STVO ZA ZDRAV JE
7075 Raziskovalne nalo ge in štu di je 39.920
1706 Preventivni prog ra mi zdrav s tve ne ga var stva 201.608
17062702 Ekološka in kemij ska var nost na področ ju zdrav s tva 201.608
6136 Analize vzor cev 200.452
402 Izdatki za blago in sto ri tve 200.452
6137 Ionizirana seva nja 1.156
402 Izdatki za blago in sto ri tve 1.156

28 MINI STR STVO ZA INFOR MA CIJ SKO DRU ŽBO
04022802 Sistemi elek tron ske ga komu ni ci ra nja 1.028.489
1490 Promocija infor ma cij ske dru žbe 50.649
402 Izdatki za blago in sto ri tve 50.649
1482 Skupni pro jekt apli ka cij v ID 285.235
402 Izdatki za blago in sto ri tve 75.200
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 188.925
420 Nakup in grad nja osnov nih sred stev 21.109
1485 DP e-Slovenija, javna upra va 239.439
402 Izdatki za blago in sto ri tve 8.730
412 Transferji nepro fit nim orga ni za ci jam in usta no vam 36.837
430 Investicijski tran sfer ji 193.872
1488 DP e-Slovenija, gospo dar stvo in civil na dru žba 368.189
402 Izdatki za blago in sto ri tve 32.542
430 Investicijski tran sfer ji 335.647
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8105 Hitrejši in cenej ši inter net za razi sko val ce in štu den te – tuja dona ci ja 42.488
402 Izdatki za blago in sto ri tve 42.488

0503 Programi v pod po ro  znanosti 930.000
05032801 Informacijsko-komu ni ka cij ski siste mi 930.000
2388 ARNES 930.000
413 Drugi  tekoči doma či tran sfer ji 830.000
430 Investicijski tran sfer ji 100.000

33 MINI STR STVO ZA ŠOL STVO,  ZNANOST IN ŠPORT
05  ZNANOST IN TEH NO LO ŠKI  RAZVOJ 30.374.851
0303 Mednarodna pomoč 7.784
03033301 Razvojna in huma ni tar na pomoč 7.784
2427 Pakt sta bil no sti za JV Evropo 7.784

35 MINI STR STVO ZA  KULTURO
6157 Metelkova – inve sti ci ja 363.014
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dr. Janez Peklenik
Zaslužni profesor na Fakulteti za strojništvo

Gospodarska moã Slovenije in pro izvo dne 
 znanosti

Pred več kot 200 leti je škot ski znan stve nik Adam Smith obja vil obse žno delo 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), v 
kate rem je poleg dru gih pro ble mov argu men ti ra no ute me ljil ključ ni pomen 
razvo ja in izde la ve izdel kov za naci onal no gospo dar stvo in s tem za boga stvo 
in gospo dar sko moč naro da.

Analiza OECD danes kaže, da je med 60 in 75 odstot kov bruto naci onal ne ga 
pro izvo da (BNP) v indu strij sko raz vi tih drža vah pri dob lje ne ga v pro izvo dnih 
dejav no stih. Industrijska izde la va naj ra zlič nej ših izdel kov za lokal ne in glo bal-
ne trge je tista pogon ska raz voj na sila, ki najučin ko vi te je krepi gospo dar sko 
moč naro da.

V pre te klem sto le tju so poli ti ki in gospo dar stve ni ki spo zna li, da je za  razvoj 
drža ve nad vse pomemb no ustvar ja ti dobre for mal ne raz me re za pospe še va nje 
razvo ja indu stri je kakor tudi  voditi pra vil no poli ti ko finan ci ra nja  znanosti in 
teh no lo gi je s poseb nim poudar kom na zah te vi, da se mora jo znan stve ne razi-
ska ve pozna ti v novih ino va tiv nih izdel kih in ino va tiv nih pro izvo dnih teh no-
lo gi jah, ki ustvar ja jo odlo čujoče kon ku renč ne pre dno sti na trgih. To pome ni, 
da te drža ve usmer ja jo pre te žni del sred stev za  znanost v natanč no dolo če ne 
cilje, kar se kaže v kako vost nih in kon ku renč nih izdel kih za glo bal ne trge. Le 
na ta način se pove ču je ta BNP in  velikost doda ne vre dno sti na pro izvo de, kar 
je in mora biti cilj gospo dar ske poli ti ke vsake drža ve.

In  stanje pri nas?
Naša znan stve na in teh no lo ška poli ti ka je nas ta ja la že v prejš nji drža vi. Toda 
ni nam uspe lo dolo či ti pre dnost nih razi sko val nih in raz voj nih smeri, ki naj 
bi pouda ri le zgo do vin sko in pre ver je no dej stvo Adama Smitha, da se ustvar ja 
pre te žni del boga stva in gospo dar ske moči naci je s pro izvod njo izdel kov, ne 
pa z razni mi poslov ni mi sto ri tve ni mi dejav nost mi, kot razla ga Marko Jaklič z 
Ekonomske fakul te te (Priloga Dela 20. 9. 2003). Naši znan stve ni ki in razi sko val-
ci so v prejš nji drža vi in v samo stoj ni Sloveniji dobi va li sred stva prak tič no za 
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vsak prog ram ali pro jekt, če so le izpol nje va li pred pisana meri la (član ki v publi-
ka ci ji SCI, šte vi lo član kov in cita tov, pred pisano šte vi lo dok tor jev  znanosti v 
pro gram ski sku pi ni itd.). Koliko bodo te razi ska ve pri spe va le k indu strij ske mu 
razvo ju in kon ku renč no sti Slovenije, pa je bilo nepo memb no. To meri lo pri nas 
prak tič no ne obsta ja. Izsledki naših razi skav – vsaj neka te rih, so bili upo rab ni, 
pre vze le so jih neka te re indu strij ske drža ve. Tako smo sofi nan ci ra li  razvoj raz-
lič nih dejav no sti v teh drža vah. To seve da ni nič naro be, ker smo pri spe va li v 
svetov ni sklad zna nja, ven dar pa taka filo zo fi ja za maj hen narod ni primer na, 
ker nismo bili pri prav lje ni vla ga ti zna nja v last na pro izvo dna pod je tja.

Pred tremi leti je Ministrstvo za gospo dar stvo zače lo sofi nan ci ra ti t i. mreže pro-
izvo dnih orga ni za cij ali gro zdov, ki naj bi z razvo jem neka te rih izdel kov pove-
ča li našo kon ku renč nost. To pote zo lahko samo pozdra vi mo, ven dar so nosil ci 
teh dejav no sti, npr. pri avto mo bil skem gro zdu, pod je tje v tuji lasti. Našim razvi-
jal cem v gro zdu je dode lje na vloga nekakš ne ga sekun dar ne ga reše val ca posa-
me znih pro ble mov lokal ne nara ve. S tem nači nom sode lo va nja Ministrstva za 
gospo dar stvo in gro zdov Slovenija sofi nan ci ra  razvoj tuje ga pod je tja, omo go ča 
pro izvod njo sestav nih delov neke ga več je ga, kom pleks ne ga izdel ka, npr. avto mo-
bi lov, v okvi ru naših čla nov gro zda. To je sicer pozi tiv no, ven dar nam omo go ča 
samo dru go ra zre dne pro izvo dne nalo ge.

Slovenija je v prejš nji drža vi vodi la raz voj no poli ti ko indu stri ali za ci je naše repu-
bli ke. Zgradili smo vrsto indu strij, ki so pomemb no pove ča le BNP. Čeprav naši 
izdel ki niso imeli lahke poti na zah tev ne zaho dne trge, so se uvel jav lja li zara di 
cene in primer ne kako vo sti. Inovativnosti v kon struk ci jah in teh no lo gi jah pa 
niso kaza li in  znanost na ta  razvoj ni imela sko raj nobe ne ga vpli va, saj je šlo 
bolj ali manj za kopi je tujih izdel kov.

Vodilna struk tu ra v indu stri ji, naj več krat brez pra vih pri stoj no sti, je bila izbra-
na sko raj izključ no po poli tič nih meri lih. Po osamosvo ji tvi se pro fil naših 
vodil nih struk tur in  delovanje pro izvo dnih indu strij nista bistve no spre me ni la. 
Dobili smo t. i. menedž ment s trans for ma ci jo istih funk ci onar jev, ki so  delovali 
v prejš njem reži mu, ali pa mlade vodil ne kadre, ki ne obvla da jo menedž men ta 
ino va cij, sodob nih pro izvo dnih teh no lo gij, sodob ne orga ni za ci je pro izvod nje, 
ne upošte va jo pome na  znanosti in zna nja pri razvi ja nju novih izdel kov itd.

Ta majh na sku pi na gospo dar ske elite obv la du je finanč ne meha ni zme, z njimi 
pogo sto mani pu li ra v svojo  korist, raz pro da ja dobra indu strij ska pod je tja tuj-
cem, upira se ji daja ti sred stva za nujno potreb ne znan stve ne in teh no lo ške 
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razi ska ve, pri tem pa ima pod po ro naših poli ti kov. Tako bo Slovenija  počasi 
izgu bi la potreb no samo stoj nost nad svojo gospo dar sko dejav nos tjo.
In kako je do tega pri šlo? Vodilne polo ža je v novi drža vi so zase dli pred vsem 
prav ni ki, soci olo gi in eko nomisti. Vodilni inže nir ji in znan stve ni ki s teh ni ških 
podro čij so bili, morda  povsem po nak ljuč ju, odstra nje ni z odlo ču jo čih polo-
ža jev.

Zato ni čudno, da prof. Jaklič pre dla ga, naj se naše gospo dar stvo usme ri v 
»Cilj – 100-odstot na sto rit ve na dru žba«, v kate ri imajo glav no vlogo sto ri tve pro-
me ta, trgo vi ne, poslov ne ga sve tovanja, prav ne sto ri tve, finanč no posre dniš tvo, 
 poslovanje z nepre mič ni na mi ter sto ri tve za ugod je in udob je, kot so turi zem, 
zaba ve, igral niš tvo in še kaj. Ta pred log ute me lju je s podat kom, da »v naj ra zvi-
tej ših drža vah (npr. v ZDA in Veliki Britaniji) sto ri tve pome ni jo že 80 odstot kov 
BDP.« Tretja indu strij ska revo lu ci ja naj bi torej uvel jav lja la poslov ne sto ri tve za 
pove če va nje BDP. Kakšen nesmi sel!

Taki pred lo gi doka zu je jo, da naša gospo dar ska elita ne ver ja me v dej stva, potr-
je na v indu strij skih drža vah, da so pro izvo dne indu stri je ključ ni ustvar jal ci 
BNP in pove če va nja doda nih vre dno sti. To seve da zah te va dru ga čen tip mene-
džer ja, kot ga imamo danes.

Vprašanje, ki ga bomo  morali tudi reši ti v tej zvezi, je vklju če va nje razi sko val-
cev in razvi jal cev z inšti tu tov in uni verz v indu stri jo. Znano je, da te usta no ve 
v veli ki meri s traj ni mi pogod ba mi zapo slu je jo sode lav ce z dok to ra ti tudi in 
pred vsem zato, ker Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport finan ci ra samo tiste 
prog ra me, pri kate rih je v sku pi ni naj manj šest dok tor jev. To ima uso dno posle-
di co kopi če nja veli ko naj bolj ših stro kov nja kov na teh usta no vah, stro kov nja-
kov, ki bi s svo jim delom in  znanjem lahko bistve no spre me ni li naše pro izvo-
dne indu stri je in izbolj ša li držav no admi ni stra ci jo. Seveda je veli ko pri jet nej še 
dela ti brez poseb nih pre tre sov in zato ti ljud je raje osta ja jo na zava ro va nih 
delov nih  mestih inšti tu tov in delo ma tudi uni verz.

IAS (Inženirska aka de mi ja Slovenije) je pred krat kim pisa la pred se dni ku vlade 
Antonu Ropu, naj se ven dar  spremeni  sistem finan ci ra nja znan stve nih in teh-
no lo ških razi skav, ki ohra nja za naš gospo dar ski  razvoj nespre jem lji va razmer-
ja deli tve razi sko val ne ga tolar ja. V tej zvezi je treba pouda ri ti, da je usta nav lja-
nje dveh agen cij za  znanost in za teh no lo gi jo in  razvoj nepo treb no. To bo le 
še bolj zame gli lo razde lje va nje finanč nih sred stev za razi sko val ne dejav no sti 
in pove ča lo uprav ne stro ške.
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Na krat ko se bom dota knil še nekaj poseb no sti v našem viso ko šol skem siste mu 
in struk tu ri štu di ja. Na vseh treh uni ver zah se mno ži jo fakul te te in viso ke šole. 
Že to, da imamo npr. na ljub ljan ski uni ver zi 26 fakul tet, aka de mij in viso kih 
strokov nih šol, člo ve ka pre se ne ča. Samo sedem fakul tet je brez viso kih strokov-
nih šol. Trinajst fakul tet ponu ja  možnost uni ver zi tet ne ga ali viso ko st ro kov ne ga 
štu di ja. V uni ver zi tet nem sklo pu so še tri umet ni ške aka de mi je in tri samo stoj-
ne viso ke strokov ne šole. Organizacija dveh vrst štu di ja na isti usta no vi je v 
nas pro tju z logi ko. V glav nem pre da va jo na obeh  vrstah šol isti uči te lji, kar je 
spet zgre še no. Česa take ga Evropa ne pozna! Veliko štu den tov pri nas se šola 
na viso kih strokov nih šolah, ki so po kon ce ptu in vse bi ni namenje ne repro duk-
ci ji, ne pa ino va tiv ne mu stro kov ne mu delo va nju diplo man tov na viso ki ravni. 
Pospešuje se kla sič ni štu dij prava, eko no mi je, menedž men ta in soci olo gi je, 
name sto da bi poli ti ka s pri mer ni mi ukre pi usmer ja la izo bra že va nje v tiste 
smeri, ki so pomemb ne za naš indu strij ski  razvoj. Za kako vost no uni ver zo je 
nujno treba izlo či ti iz nje seda nje viso ke strokov ne šole, ki ne spa da jo v uni-
ver zi tet no orga ni za ci jo. Treba pa bo pridobi ti učno oseb je, ki mora imeti v 
prvi vrsti odlič ne prak tič ne izkuš nje z ustre znih podro čij štu di ja. Lep zgled za 
takš no izo bra že val no poli ti ko je npr. Nemčija, Avstrija, Švica, Francija itd.

Profesorji in drugi uni ver zi tet ni sode lav ci se izbi ra jo in oce nju je jo s pre šte va-
njem pred pi sa nih točk, ki jih mora jo kan di da ti dose či. Ta  sistem teme lji na 
podat kih pred kaki mi dvaj se ti mi leti usta nov lje ne ga Inštituta IZUM, ki zbira in 
shra nju je izvir na in manj izvir na, celo pre pisana dela. Vsa ta dela so oprem lje-
na s toč ka mi in tako si kan di da ti lahko nabe re jo nji ho vo zah tevano šte vi lo in s 
tem zaže le ni polo žaj. Ali so to res nič no izvir na dela, ne vpra ša in ne pre ver ja 
nihče. Taka je kadrov ska poli ti ka naše uni ver ze.

Na podla gi teh dej stev pre dla gam:
– Za raz voj na področ ja naše indu stri je naj se dolo či jo pro izvo dne  znanosti 

in se pre dnost no finan ci ra jo.
– Določijo naj se razi sko val na področ ja, ki jih je za  razvoj naše indu stri je 

treba pre dnost no finan ci ra ti.
– V sesta vo sveta ali agen ci je, ki odlo ča o finan ci ra nju, naj se obve zno vklju-

či jo znan stve ni ki s teh ni ških, bioteh ni ških, nara vo slov nih podro čij, ki so 
pomemb na za slo ven sko indu stri jo. Za odlo či tve o finan ci ra nju znan stve-
nih in teh no lo ških razi skav je ena agen ci ja  povsem  dovolj.

– Vodstvene polo ža je v pro izvo dnih indu stri jah naj zase de jo uspo sob lje ni 
inže nir ski stro kov nja ki, ki bodo spo sob ni inovi ra ti pro izvod njo.

– Vlada RS naj ustre zno ukre pa, da se bo veli ko dok tor jev  znanosti z inšti tu-
tov in uni verz, ki jih mora finan ci ra ti, pre se li lo v indu stri jo.
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– Vlada RS naj tudi z uni verz izlo či viso ke strokov ne šole,  obenem pa izbolj-
ša nji ho vo kadrov sko struk tu ro.

– Vlada RS naj odpra vi pre di men zi oni ra ni IZUM s COBIS SOM, ki jo stane 
letno več kot pol mili jar de tolar jev, od uni verz pa naj zah te va spre mem bo 
nači na oce nje va nja uni ver zi tet nih uči te ljev in sode lav cev.
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Prof. dr. Dušan Povh

Pomen pod jet ni ške ga duha na uni ver zah
Tretja svetov na kon fe ren ca slo ven skih znan stve ni kov in 

gospo dar stve ni kov iz domo vi ne in sveta

Živimo v času izre dno  hitrih spre memb. Kar se je zgo di lo v pre te klo sti v deset-
le tjih, na neka te rih področ jih celo v sto le tju, doži vi mo danes v enem samem 
deset le tju. To velja tudi za spre mem be v dru žbenih ure di tvah in  povezano s 
tem tudi za spre mem be v gospo dar stvu. Osnovni vzrok za te glo bal ne spre-
mem be je goto vo hiter  razvoj gospo dar stva v raz vi tih deže lah, pogo jen z razvo-
jem novih teh no lo gij, poseb no na področ ju komu ni ka cij.

Predvsem odpr tje trgov med zaho dni mi drža va mi in prost pre hod kapi ta la in 
ljudi sta omo go či la glo ba li za ci jo. Ta se je zače la na zaho du že pred deset le tji. 
Hitrost razvo ja je v devet de se tih letih pre tek le ga sto le tja še bistve no pospe šil 
raz pad vzhod ne ga poli tič ne ga bloka. Globalizacija in dere gu la ci ja gospo dar stva 
pri na ša ta hitrej ši  razvoj in vodi ta po razi ska vah IMF (International Monitary 
Fund) dol go roč no k dodat ne mu pora stu gospo dar ske ga razvo ja za 10 odstot-
kov in  bistvenemu zmanj ša nju brez po selnosti. Seveda so to sred nje vre dno sti 
v dol go roč ni per spek ti vi in neka te ri bodo imeli v tem razvo ju veli ke možno sti, 
drugi pa bodo sooče ni z veli ki mi pro ble mi. Kaj bomo dose gli mi, je v veli ki 
meri odvi sno od nas samih.

Razumljivo je, da drža ve v tran zi ci ji, med njimi tudi Slovenija, zaosta ja jo v tem 
razvo ju, pred vsem zara di izo la ci je v prejš njih reži mih. Tudi miš lje nja ljudi, kot 
posle di ce dol go let ne vzgo je v uni ta ri stič nem siste mu, ni mogo če spre meniti v 
nekaj letih. Vendar imajo te drža ve z vsto pom v Evropsko unijo vse možno sti 
tran zi ci jo uspeš no dokon ča ti.

Gospodarski  razvoj zahod ne ga sveta teme lji na viso ki ravni izo bra zbe na uni-
ver zah in viso kih šolah. V svetu zara di tega pospe še no moder ni zi ra jo uni ver ze 
in jih pri la ga ja jo novim potre bam gospo dar stva, tudi v smeri ozke ga sode lo va-
nja z indu stri jo. Kvaliteta izo bra zbe je posta la ena osred njih poli tič nih nalog 
za bodoč nost. Spoznali so, da je gospo dar ski uspeh ozko pove zan z dobro 
izo bra zbo in usmer jenos tjo k potre bam indu stri je. Seveda imajo tudi zaho dne 
drža ve pri teh spre mem bah dokajš nje teža ve. Med uni ver za mi v raz lič nih 
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drža vah so veli ke raz li ke,  pogojene s tra di ci jo šol stva in nje nim vre dno tenjem. 
Ponekod v Evropi so uni ver ze še vedno nosil ci elit in jim je ori en ta ci ja v smeri 
gospo dar stva neka ko pod čas tjo. Po drugi  strani pa je npr. veči na  ameriških 
uni verz narav na na v ozko sode lo va nje z indu stri jo. Pretok ljudi med uni ver zo 
in indu stri jo je mogoč in zaže len v obeh sme reh. Tehnološki pri mat Amerike 
pri veči ni novih teh no lo gij je tudi rezul tat dobre ga sode lo va nja med uni ver za-
mi in indu stri jo.

Tudi Slovenija bo mora la na področ ju pove zav med uni ver zo in gospo dar stvom 
nado kna di ti zaosta nek v razvo ju. Prilagoditi bo mora la struk tu re in  miselnost 
na uni ver zi, da bi posta la atrak ti ven part ner za indu stri jo. Predstavil bom neka-
te re aspek te, kate rih reali za ci ja bi bila potreb na za moder ni zi ra nje slo ven skih 
viso kih šol. Predlogi so rezul tat izku šenj z moje ga dol go let ne ga dela v tuji ni, na 
uni ver zah in na vodil nih  mestih v indu stri ji. Seveda velja jo pred lo gi pred vsem 
za pri ro do slov na in teh nič na področ ja, kjer je ozka pove za va med uni ver zo in 
indu stri jo nujna. Vendar velja veči na teh pred lo gov, vsaj v pre ne se nem smi slu, 
tudi za druga področ ja uni ver ze.

Nekateri pred lo gi so v Sloveniji goto vo že pred met disku si je, drugi so vsaj za 
slo ven ske raz me re nekoli ko pro vo kant ni. Vendar kot je že pred 200 leti spo znal 
eden naj več jih svetov nih pisa te ljev in poli tik Wolfgang Goethe, »ista  miselnost 
nas pusti nepri za de te, le pro ti slov ja nas nare di jo pro duk tiv ne«.

Imenovanje pro fe sor jev
Kot pogoj za ime no va nje v naziv pro fe sor ja na uni ver zi naj bo potreb na več-
let na pra ksa v indu stri ji, tudi na vodil nih  mestih, v menedž men tu ali razvo ju. 
Profesor naj pred svojo aka dem sko kari ero spo zna delo v indu stri ji in ima tudi 
izkuš nje pri vode nju ljudi (na uni ver zi je vode nje ljudi ravno tako ali še bolj 
važno kot v indu stri ji).

Za pro fe sor ja naj bo po pra vi lu ime no van le kan di dat, ki je vsaj delno študi ral 
in dok to ri ral na neki drugi uni ver zi. S tem bi pre pre či li, da bi pri šlo do kari er, 
ki so  pogojene s pri vat ni mi ali celo sorod stve ni mi pove za va mi, ker tak izbor pod-
pi ra  zaprtost uni ver ze, v stra hu pred kon ku ren co. Poleg tega bi ljud je iz dru ge ga 
oko lja pri ne sli na uni ver zo nove ideje in izkuš nje. Vem pa, da je izpol ni tev tega 
pogo ja v Sloveniji težka, ker tre nut no obsta ja ta le dve uni ver zi.

Treba bi bilo iska ti kan di da te za pro fe sor je tudi med Slovenci, ki so študi ra li 
in pre bi va jo v tuji ni. Seveda bi tem lju dem  morali nudi ti ugo dne možno sti za 
vrni tev. Možnost ime no va nja bi  morali omo go či ti tudi tuj cem, ne le iz Evrope, 
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tem več tudi iz dru gih delov sveta (npr. Indije, Kitajske). Neznanje slo ven šči ne 
v prvih letih  delovanja pri tem ne bi smela biti ovira za ime no va nje. V Ameriki 
je npr. na teh ni ških fakul te tah velik delež pro fe sor jev iz azij skih držav, in po 
mojih izkuš njah ravno ti ljud je bistve no pri spe va jo k uspe hu uni verz.

Za izbor pro fe sor jev bi  morali poobla sti ti komi si je, ki naj jih sestav lja jo doma či 
in pred vsem tudi tuji stro kov nja ki. Kandidati naj bi se pred sta vi li s pre da va nji 
in sku pno z vre dno tenjem nji ho vih del bi komi si ja dolo či la pri ori te te izbo ra. S 
tem bi dose gli, da bi res naj bolj ši kan di da ti dobi li pro fe su re, in pri izbo ru vsaj 
delno pre pre či li poli tič ne odlo či tve.

Sodelovanje med indu stri jo in uni ver zo
Delo v indu stri ji se bistve no razli ku je od seda nje ga dela na uni ver zi. Razvoj in 
razi ska ve v indu stri ji so  pogojene z jasni mi cilji: dobiš na raz po la go dolo čen 
denar, dogo vo riš se za dolo čen čas razi ska ve in pod temi pogo ji moraš najti 
reši tev. Odvisna od teh pogo jev je glo bi na razi ska ve, ven dar mora jo biti rezul ta-
ti taki, da so upo rab ni. Ljudje, ki poka že jo, da so spo sob ni dela ti uspeš no pod 
taki mi pogo ji, nare di jo v indu stri ji kari ero. Vsaj del tega miš lje nja bi  morali 
pre ne sti tudi na uni ver zo, če  hočemo, da jo bo indu stri ja pod pi ra la ozi ro ma se 
poslu že va la nje nih raz voj nih kapa ci tet.

Važna je dol go roč na pove za va med uni ver zo in indu stri jo. Sicer je nevar no, da 
pro fe sor in s tem uni ver za izgu bi ta pove za vo s pra kso. Zato naj bi se pro fe su re 
pode lje va le le za dolo čen čas in bi jih  morali, odvi sno od rezul ta tov dela pro fe-
sor ja, potr je va ti. V Ameriki je sode lo va nje med uni ver zo in indu stri jo ure je no 
prag ma tič no. Plače na uni ver zah so v pri merja vi z indu stri jo rela tiv no nizke, 
poleg tega dobi jo pro fe sor ji letno le 10 meseč nih plač, samo za čas, ko res dela-
jo na uni ver zi. Tako so pri sil je ni iska ti raz voj ne nalo ge v indu stri ji, dela ti dodat-
no kot sve to val ci ali sku pno s kole gi usta nav lja jo svoja pod je tja, ki se ukvar ja jo 
z razvo jem. Vse to ohra nja nji hov ozki stik z razvo jem na področ ju, na kate rem 
dela jo. Tudi drža va dodat no finan ci ra raz voj ne nalo ge, ven dar po zelo  ostrih in 
tran spa rent nih pogo jih. Konkurenca na uni ver zah in med uni ver za mi je veli ka 
in le uspeš ni pro fe sor ji daje jo uni ver zi ugled. In štu dent, ki je kon čal ugle dno 
uni ver zo, ima več možno sti, da bo dobil dobro delov no mesto v indu stri ji.

Odprtost uni ver ze
Uspeh uni verz in  možnost sode lo va nja z indu stri jo sta odvi sna od pri prav ljenosti 
uni ver ze odpre ti se nav zven. Seveda pome ni ta  odprtost in tran spa rent nost kon-
ku ren co z dru gi mi uni ver za mi v svetu, z vsemi dob ri mi in sla bi mi stran mi pri-
merja ve. Vendar dol go roč no tudi na uni ver zi ne  moremo mimo glo ba li za ci je. 
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Če je odprt gospo dar ski trg in vlada svobo da  gibanja člo ve ške ga in denar ne ga 
kapi ta la, se mora jo odpre ti tudi izo bra že val ni siste mi.

Slovenska uni ver za je nav zven razme ro ma zapr ta. To je delno rezul tat pre tek le-
ga, izo li ra ne ga  režima,  čeprav je že nekaj mla dih ljudi, ki so se v zad njih letih 
 šolali v tuji ni. Nasprotniki odpi ra nja uni ver ze upo rab lja jo vrsto argu men tov, 
npr. da smo maj hen narod in jezi kov no ogro že ni. Slovenci imamo žal na tem 
področ ju kom bi na ci jo več vre dnost ne ga in manj vre dnost ne ga kom ple ksa: ide ali zi-
ra nje samo za dost no sti zno traj last ne dru žbe, toda hkra ti strah pred vsem tujim. 
Vendar, če smo res dobri, in pre pri čan sem, da smo, se nima mo bati niko gar, in 
v kon ku renč nem boju bomo goto vo pre ži ve li.

Obstaja vrsta indi ka cij za  zaprtost in nepri prav ljenost za kon ku ren co s sve-
tom.

Pomisleki do uspeš nih Slovencev v tuji ni. Dovolj je zna nih pri me rov, ko visokokva-
li fi ci ra ni Slovenci niso dobi li možno sti za ustre zno zapo sli tev doma in so se vrni-
li v tuji no. Univerza bi mora la, tudi s pomoč jo Ministrstva za šol stvo, najti pot, 
kako bi te ljudi inte gri ra li in štu den tom uni ver ze posre do va li nji ho vo zna nje.

Zakaj ne nasta vi mo na uni ver zi več tujih pre da va te ljev za  semester ali celo 
leto? Tuje pro fe sor je je za to mogo če pridobi ti v okvi ru sabat ske ga leta ali v 
okvi ru izmen ja ve pre da va te ljev med uni ver za mi in vsaj del ne ga finan ci ra nja 
prek med na ro dnih orga ni za cij. Študentje bi imeli veli ko  korist, saj bi se učili 
tuje ga jezi ka (angle šči ne) ter spo zna li način dela in delov ne prog ra me na tujih 
uni ver zah. Poleg stro ke bi tuji pre da va te lji posre do va li raz me re v gospo dar stvu 
in  kulturi svoje domo vi ne, kar bi slu ži lo potreb ni sploš ni izo bra zbi štu den tov. 
Kajti sploš na izo bra zba poleg strokov ne uspo sob ljenosti pri spe va k uvel jav lja-
nju v dru gih oko ljih, poseb no v tuji ni. Seveda bi mora la biti pre da va nja tujih 
pro fe sor jev v angle šči ni za štu den te obve zna, tudi z izpi tom.

Doktorati v teh ni ki in pri ro do slov nih vedah naj bodo po pra vi lu pisa ni v angle-
šči ni. Le tako je mogo če pred staviti uspeš na dela stro kov nja kom v svetu. V 
izpit no komi si jo ali za somen tor ja bi  morali imenova li vsaj enega tuje ga spe-
ci ali sta z delov ne ga področ ja dok tor ske ga dela. S tem bi zago to vi li kva li te to 
dela. Bodimo odkri ti. Sedaj slo ven ske dok to ra te bere jo v veči ni pri me rov le 
men tor ji sami, ker je strokov na jav nost v slo ven skem pro sto ru za obrav navane 
teme v veči ni pri me rov pre majh na. Obstaja veli ka nevar nost, da zara di pomanj-
ka nja kon tro le kva li te ta dok to ra tov ni zado vo lji va, kar škodi ugle du uni ver ze. 
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Po drugi  strani pa bi dobra dok tor ska dela, pisa na v angle šči ni, veča la ugled 
slo ven skih uni verz.

Univerza ozi ro ma posa me zne fakul te te bi lahko orga ni zi ra le (npr.  enkrat letno) 
kolo kvi je slo ven skih in tujih znan stve ni kov (po možno sti tudi iz indu stri je) o 
svo jem delu, nači nu dela in možno sti kari er v tuji ni.

Naslednji možen korak je usta no vi tev sku pnih uni ver zi tet nih kur zov na ozko 
 omejenih področ jih, naj bo lje v sklo pu regi onal nih pove zav. Primer je pove za va 
med münchen sko uni ver zo in Singapurjem. Tudi usta no vi tev dodat nih uni ver-
zi tet nih siste mov je možna in tudi nujna, sku pno z dru gi mi viso ki mi šola mi, 
po zgle du anglo sa ške ga šol ske ga siste ma – izo bra zba v smeri »Bacheler« in 
»Master of Sience«.

Financiranje razi sko val ne ga dela
Raziskovalno delo na uni ver zi delno finan ci ra držav a. To je nujno potreb no, 
poseb no za bazič ne razi ska ve. Vendar odlo či tve za to finan ci ra nje niso tran spa-
rent ne. Denar se pogo sto deli po vpel ja nih kana lih in (poli tič nih) pove za vah, 
kjer imajo pre dnost pre di men zi oni ra ni inšti tu ti iz real so ci ali stič ne ga obdob ja. 
V tuji ni se sred stva deli jo v pri bli žno ena kih delih za bazič ne razi ska ve, za pre-
hod od bazič nih razi skav k  možnim pro duk tom in za  razvoj novih pro duk tov. 
Taka deli tev sred stev bi bila potreb na tudi pri nas. Seveda naj bo finan ci ra nje 
dru ge ga in tre tje ga dela  vezano na sofi nan ci ra nje zain te re si ra ne indu stri je pri 
nas ali v tuji ni. Odvisno od bli ži ne k razvo ju pro duk ta, naj bo deli tev finan ci ra-
nja med drža vo in indu stri jo v pri mer nem razmer ju, npr. 50 : 50 ali 30 : 70.

V komi si jah za pode li tev raz voj nih nalog bi  morali aktiv no sode lo va ti tuji 
stro kov nja ki (ne le kot recen zen ti), da bi bile odlo či tve res objek tiv ne. Tudi 
sprem lja nje in konč na ocena rezul ta tov bi mora la biti v rokah teh meša nih 
komi sij. Kar je samo po sebi umev no za finan ci ra nje med na ro dnih orga ni za cij 
in sred stev iz EU, bi  morali uve sti tudi za naci onal no finan ci ra nje.

Študij in pra ksa v tuji ni
Slovenski štu den ti še vedno pre ma lo izko ri šča jo ponu je ne možno sti za štu dij v 
tuji ni. To je pred vsem posle di ca nego tovosti in stra hu pred odho dom v nezna-
no. Če pa na pri mer pogle da mo v Nemčijo, vidi mo, da vsaj dobri štu den tje 
po pra vi lu študi ra jo leto ali več v Ameriki ali kaki drugi zaho dni drža vi. Te 
izkuš nje in z biva njem v tuji ni pri dob lje no zna nje jezi ka so v indu stri ji zelo 
cen je ne in pogo sto odlo čil ni pogoj za bodo čo kari ero. Naj citi ram v tej zvezi 
komi sa rja Evropske unije Verheugena, ki je v pre da va nju slo ven skim štu den-
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tom v Ljubljani rekel: »Vi, mlada gene ra ci ja, boste imeli naj več kori sti od prik-
lju či tve Slovenije Uniji. Kot štu den ti boste imeli več možno sti študi ra ti v tuji ni, 
ko pa boste stopi li na trg dela, boste imeli tudi bolj še možno sti za delo v tuji ni. 
Koristi član stva so na dose gu vaših rok.«

Kaj pri ãa ku je indu stri ja od uni ver ze
V raz me rah glo ba li za ci je pri ča ku je indu stri ja pred vsem mlade ljudi z dobro sploš-
no stro kov no izo bra zbo in ne pre več spe ci ali za ci je. Univerzitetna izo bra zba je 
le izho dišč no  stanje za nadalj nji  razvoj. Vsako delov no mesto zah te va nadalj njo 
spe ci ali za ci jo, vsak nov polo žaj ali delo v neki novi firmi pome ni spre mem bo in 
pri prav ljenost za nadalj nji  razvoj. Univerza, tudi nara vo slov na in teh ni ška, mora 
posre do va ti razu me va nje za  delovanje gospo dar stva, posre do va ti izkuš nje dela v 
timu in prin ci pe vode nja ljudi. To lahko dose že mo s hono rar ni mi pre da va nji spo-
sob nih in izku še nih mene džer jev iz indu stri je. Dandanes je samo po sebi razum-
lji vo, da mora jo absol ven ti uni ver ze dobro obvla da ti vsaj en svetov ni jezik. Z 
inter na ci ona li za ci jo pre da vanj in pogo sti mi dalj ši mi pra ksa mi štu den tov v tuji ni 
to lahko dose že mo; o tem pri ča jo izkuš nje v dru gih, poseb no majh nih drža vah.

Za štu den te, ki nada lju je jo izo bra zbo v smeri dok to ra ta, bi  morali iska ti strokov-
ne teme, ki so ozko  povezane z indu stri jo in jih ta tudi vsaj delno finan ci ra. 
Ugodno je, če dok to rand lahko dela kar v indu stri ji, seve da pod kon tro lo 
pro fe sor ja men tor ja. S tem bi po kon ča nem štu di ju laže omo go či li pre hod dok-
toran dov z uni ver ze v indu stri jo.

Zakljuãek
Smo v času hitre tran zi ci je gospo dar stva in dru žbe in najti mora mo odgo vo re za 
bodo či  razvoj v raz me rah glo ba li za ci je. Univerza mora izo bra zi ti ljudi, ki bodo v 
tem novem obdob ju uspeš no vodi li gospo dar stvo. Zaradi tega je treba uni ver zo 
inter na ci ona li zi ra ti in odpre ti nav zven. Važno je, da  novosti vpel je mo hitro, ker 
spre mem be pote ka jo na uni ver zi žal bistve no poča sne je kot tran zi ci ja v indu stri-
ji. Preprečiti mora mo, da se raz ko rak med potre ba mi indu stri je in možnost mi 
uni ver ze ne bo še pove čal, z nega tiv ni mi posle di ca mi za bodoč nost.
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Red. prof. dr. Ivan Rozman
Rektor Univerze v Mariboru

Izhodišãa za raz pra vo Prihodnost Slovenije
Podroãje  znanosti

Po  besedah komi sa rja Bosquena naj bi EU  postal naj bolj kon ku renč no gospo-
dar stvo na svetu, ki bo teme lji lo na zna nju. EU je zato spre jel vrsto ukre pov, ki 
bi omo go či li večja vla ga nja (pove ča ti delež BDP-ja, name nje ne ga razi ska vam) 
in imple men ti ra li nova zna nja za  razvoj gospo dar stva in dru žbe v  celoti.

Lizbonska dekla ra ci ja, rizič ni kapi tal, okvir ni razi sko val ni prog ra mi in druge 
spod bu de uni ver zam, inšti tu tom in gospo dar stvu omo go ča jo ustvar ja nje novih 
znanj in nji hov pre nos v pro stor, to pa krepi kon ku renč nost gospo dar stva, ki 
teme lji na zna nju.

Točke, o kate rih bi bila potreb na poglob lje na raz pra va:
• Pomen  znanosti v Sloveniji (pro mo ci ja Slovenije v tuji ni, ohra nja nje kultur-

ne in naro dne iden ti te te, dvig dru žbene ga pro izvo da Slovenije).
Znanost lahko pro mo vi ra Slovenijo v tuji ni, in sicer posa me zni ke, ki objav lja jo 
svoje pri spev ke, kot tudi insti tu ci je v okvi ru naci onal nih in med na ro dnih pri re-
di tev za pro mo ci jo  znanosti na eni in pro mo ci jo drža ve na drugi  strani. Brez 
znan stve ne ga pri sto pa ne bo mogo če ohra ni ti kultur ne in naro dne iden ti te te.

• Vloga uni verz (znan stve ne ali pre te žno izo bra že val ne insti tu ci je)
Univerze z znan stve no ra zi sko val nim delom ustvar ja jo nova zna nja, s peda go-
škim izo bra že val nim pro ce som pa se nova zna nja širi jo v naci onal ni in med na ro-
dni pro stor. Univerze mora jo biti skla dno z evrop skim sta tu som in pri mer ljivos-
tjo znan stve no ra zi sko val ne in izo bra že val ne insti tu ci je. Temu primer no naj bo 
ure jen odnos držav nih insti tu cij do uni verz, prav tako pa je potreb no pra vič no 
ure di ti usta no vi telj stvo drža ve v vseh razi sko val nih in peda go ških insti tu ci jah.

• Vloga in sta tus inšti tu tov, teh no lo ških cent rov in dru gih orga ni za cij skih 
oblik pre no sa zna nja (nosil ci temelj nih razi skav, teh no lo ških)

V Sloveniji ni natanč no opre del je no, kdo naj prven stve no ustvar ja nova zna nja 
(t. i. temelj ne razi ska ve) in kdo naj izva ja raz voj ne in apli ka tiv ne razi ska ve. 
Dodatno se postav lja vpra ša nje, kdo pred stav lja razi sko va nje kot javno slu žbo. 
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Nedvoumno je, da so dodat ni inšti tu ti in cen tri potreb ni za pre nos znanj v 
pro stor, ven dar je treba nji hov sta tus jasno dolo či ti.

• Odnos med uni ver za mi in inšti tu ti
Univerze in inšti tu ti si v naci onal nem pro sto ru ne smejo kon ku ri ra ti. V Sloveniji 
gre tre nut no za prav pose ben odnos, ki je pre več zaprt in neev rop ski. Potrebno 
bo dolo či ti vloge enih in dru gih ter spod buditi sode lo va nje med enti te ta mi, 
brez podva ja nja sile za dose go istih  ciljev.

• Kriteriji znan stve ne, teh no lo ške odlič no sti ter kri te ri ji pre no sa znanj
Kriteriji znan stve ne odlič no sti v Sloveniji so že nekaj časa dobro dolo če ni in 
znani. Znanstvena odlič nost sama po sebi ni  dovolj, naj prej je treba dolo či ti kri-
te ri je za pre nos zna nja, nato pa pre nos tudi spod buditi in ustre zno  nagraditi. 
Vzpostaviti je potreb no teme lje  metode eval va ci je  znanosti in teh no lo ške odlič-
no sti ter rezul ta te eval va cij javno in nepri stran sko pred staviti.

• Kako vklju či ti Slovenijo v evrop ski razi sko val ni pro stor?
Slovenija mora biti vklju če na v evrop ski razi sko val ni pro stor, pri tem pa je 
treba spod bu ja ti pri ja ve v okvir ne in druge prog ra me, ki jih EU ponu ja. Še več, 
treba je spod bu ja ti sode lo va nje pri več jih med na ro dnih trans na ci onal nih pro-
jek tih. Brez  odprtosti vseh znan stve no ra zi sko val nih insti tu cij, držav nih orga nov 
in tudi gospo dar stva tega ne bomo mogli dose či. Treba je dolo či ti meha ni zme, 
kako spod buditi sode lo va nje, da bi pri do bi li čim več med na ro dnih sred stev.

• Način finan ci ra nja  znanosti in davč ne spod bu de
Znanost je javna slu žba, ki ustvar ja nova zna nja in jih pre na ša v pro stor, hkra-
ti pa mora biti tudi sto rit ve no narav na na in dosto pna gospo dar skim sub jek tom, 
ki posta ja jo bolj kon ku renč ni, če upo rab lja jo sto ri tve jav nih zavo dov  (lasten 
 razvoj bi bil nekon ku ren čen zara di pre vi so kih zagon skih stro škov). Potrebno 
je jasno dolo či ti način finan ci ra nja in ga pred vsem fiksi ra ti, da ne bi pri šlo do 
neja sno sti in nesta bil no sti. Spodbujati je potreb no vla ga nje zaseb nih sred stev 
z razni mi davč ni mi meha ni zmi in pri te gni ti zaseb ni kapi tal s pomoč jo kon ce-
sij skih  pogodb za dolo če ne dejav no sti. Tako bi se zaos tri la kon ku ren ca med 
insti tu ci ja mi, posre dno pa bi se pove ča la tudi kako vost.
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Dr. Peter Venturini
Direk tor Kemijskega inšti tu ta, pred se dnik KORIS-a

Na zna nju teme lje ãa dru žba potre bu je 
zna nje!

V Sloveniji si ob vsto pu v Evropsko unijo zastav lja mo viso ke cilje, vidi mo se 
v zgor nji tre tji ni gospo dar sko naj ra zvi tej ših evrop skih držav. Toda pot v tako 
dru žbo vodi le z  dovolj viso ko uspo sob lje nih ljudi z  znanjem, ki bo pre se ga lo 
evrop sko pov preč je.

Da bi dose gli take cilje, so naj po memb nej še te dejav no sti:

1. Izboljšanje raz mer za veãje vla ga nje v  razvoj in razi ska ve zaseb ne ga sek to rja
Utemeljitev: pod je tja zdaj rela tiv no malo vla ga jo v  razvoj novih izdel kov in 
teh no lo gij. Ob tem daje Slovenija okoli 25 odstot kov sred stev za razi ska ve v 
pod je tjih iz pro ra čun skih virov, kar je pre cej več kot v kate ri koli drža vi EU-
15, kjer je pov preč je okoli 8 odstot kov (vir: Investing in rese arch, Evropska 
komi si ja, 2003). Treba je raz vi ti denar no in davč no oko lje za večje vla ga nje 
pod je tij ter skla de rizič ne ga kapi ta la, teh no lo ške parke in drugo pod po ro za 
usta nav lja nje novih pod je tij, da bi dose gli razmer je 2 : 1 med vla ga nji iz zaseb-
nih in pro ra čun skih virov.

2. Preusmeritev jav nih sred stev na razi ska ve in ino va ci je
Utemeljitev: Slovenija name nja iz pro ra ču na okoli 0,7 odstot ka BDP za razi-
ska ve in teh no lo ški  razvoj, kar pome ni za razi sko val ca inšti tu ta okoli 57.000 
evrov, med tem ko na pri mer Avstrija name nja 228.000 evrov, kar je pri bli žno 
šti ri krat več, pov preč je EU-15 je 170.000 evrov, kar je tri krat več (vir: Key 
Figures 2003–2004, Evropska komi si ja, 2003). Podobno velja tudi za viso ko šol-
ske usta no ve, v kate rih je potreb na poseb na pod po ra podi plom ske mu štu di ju.

S seda njo dina mi ko vla ganj iz zaseb ne ga in jav ne ga sek to rja v razi ska ve in teh-
no lo ški  razvoj ne bomo dose gli želene ga gospo dar ske ga razvo ja!

3. âvr stej ša poli tiã na pod po ra razi ska vam in teh no lo ške mu razvo ju
Utemeljitev: Raziskovalne in raz voj ne dejav no sti se finan ci ra jo v raz lič nih 
mini str stvih, zato je treba vzpo sta vi ti meha ni zme za uskla je va nje razi sko val-
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no-raz voj nih dejav no sti med mini str stvi in Nacionalnim razi sko val no-raz voj-
nim pro gra mom (NRRP). Urad za  znanost v Ministrstvu za šol stvo,  znanost 
in šport ne more uskla je va ti razi sko val nih dejav no sti in pre dnost nih nalog 
dru gih mini str stev v vladi RS. Stanje je mogo če pre se či pred vsem z močno 
agen ci jo za razi ska ve in teh no lo ški  razvoj ali usta no vi tvi jo Ministrstva za 
 znanost in viso ko šol stvo, ki bo pri stoj no za uskla je va nje raz voj nih dejav no-
sti v pri stoj no sti dru gih mini str stev.

4. Usmeritev na  doseganje viso ke ravni  znanosti in postav lja nje mer lji vih  ciljev na 
vseh rav neh
Utemeljitev: Ministrstvo za šol stvo,  znanost in šport in Vlada RS odo bra va ta 
pro jek te ali prog ra me in sprem lja ta šte vil ne cilje, ki si jih zada jo posa me zni 
razi sko val ci ali sku pi ne razi sko val cev. Zaradi veli ko slabo opre del je nih  ciljev 
pri tem ne more ta biti zelo učin ko vi ta. Predlagam, da vlada potr ju je cilje in 
finanč na sred stva za celot no razi sko val no orga ni za ci jo v okvi ru javne slu žbe 
in natanč no sprem lja nji ho vo  doseganje. To bo omo go či lo  delovanje razi sko-
val ne enote kot  celote, zmanj ša lo admi ni stra ci jo mini str stva, kon cen tri ra lo 
odgo vor no sti, pove ča lo sta bil nost orga ni za ci je in omo go či lo sprem lja nje mer-
lji vih zastav lje nih  ciljev.
Vrhunsko zna nje je pogoj za kako vost no izo bra že va nje, med na ro dno sode-
lo va nje in sode lo va nje z gospo dar stvom. Ni  dovolj  šolanje stro kov nja kov, 
ki so spo sob ni za pre nos teh no lo gij iz tuji ne v Slovenijo. Razvitost zgor nje 
tre tji ne držav Evropske unije bomo  dosegali le z nad pov preč ni mi dosež ki 
vsaj na neka te rih področ jih.

5. Hitrejše uskla je va nje izo bra že va nja s potre ba mi dru žbe
Utemeljitev: šte vi lo razi sko val cev mora ob začr ta nem razvo ju v Sloveniji 
rasti, zdaj sta gni ra. Zaradi  potreb izo bra že va nja (več dok toran dov, ugo dnej-
še razmer je pro fe sor/štu dent …) je treba razi sko val ce v inšti tu tih še bolj 
vklju či ti v izo bra že val ni pro ces v seda njih in novih štu dij skih sme reh.
Potrebna je vzgo ja razi sko val ne ga duha in zani ma nja za ino va ci je od vrtca 
ter ustvar ja nje sodob nih, tudi inter di sci pli nar nih smeri na uni ver zah, ki pri-
te gne jo mlade, tudi iz tuji ne. V zad njih dese tih letih je bila izra zi ta potre ba 
po neka te rih dru žbo slov nih  kadrih (na pri mer eko no mi ja, pravo). V pri hod-
nje bo treba vpel ja ti meha ni zme za spod bu ja nje štu di ja na področ ju nara vo-
slov ja in teh ni ke, ki sta  temelj razvo ja novih izdel kov in teh no lo gij.

Splošna kri ti ka pre majh ne ga vpli va  znanosti na  razvoj gospo dar stva zara-
di neopre de lje nih  ciljev ni primer na. Glede na vlo že na finanč na sred stva, 
(ne)postav lje ne cilje in delov no prav no zako no da jo so dosež ki ustre zni. S 
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sistem ski mi spre mem ba mi za spod bu do v raz voj na vla ga nja gospo dar stva, 
posta vi tvi jo ambi ci oznih in mer lji vih  ciljev v NRRP ter dru gi mi naka za ni mi 
spre mem ba mi lahko Slovenija dose že  želene viso ko zastav lje ne cilje.
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Prof. dr. Jože Vižintin
Univerza v Ljubljani, Center za tri bo lo gi jo in teh nič no diagno sti ko

Prispevek k raz pra vi o vlogi  znanosti 
in zna nja

Ko sem razmiš ljal o tem, kaj pove da ti na današ nji raz pra vi, sem si zasta vil 
dve vpra ša nji:
– ali lahko Slovenija dol go roč no  preživi brez pro duk ci je last nih in v svetu 

pre po znav nih pro izvo dov in
– ali je  dovolj, da se slo ven ska  znanost pred stav lja svetu le z odlič ni mi član-

ki v svetov nih revi jah.

Trdno sem pre pri čan, da smo sogla sni, da to ni mogo če in da to ni  dovolj! 
Vprašanje pa je, kaj mora mo sto ri ti in kako se mora mo orga ni zi ra ti, da bomo 
uspeš nej ši, kot smo bili do sedaj, še pose bej zato, ker vsto pa mo v EU, kjer bo 
kon ku ren ca tudi na našem področ ju večja.

Slovenija ima v razvoj no ra zi sko val ni dejav no sti zapo sle nih 4336 zelo dobro 
uspo sob lje nih razi sko val cev. To je 4,6 polno pla ča ne ga razi sko val ca (FTE) na 
1000 delov no aktiv nih pre bi val cev, kar je blizu pov preč ja EU s 5,3 FTE. V letu 
2000 smo pora bi li 1,52 odstot ka BDP za razvoj no ra zi sko val no dejav nost, kar je v 
pri merja vi z EU, ki je pora bi la 1,93 odstot ka BDP, kar veli ko. Poslovni sek tor je 
pora bil 0,82 odstot ka BDP ali 33 mili jard, vlada pa je name ni la vla dne mu, viso-
ko šol ske mu in zaseb ne mu sek tor ju ter tuji ni 0,7 odstot ka BDP ali 28,5 mili jar de 
SIT. S tako raz de li tvi jo pora be denar ja za razi ska ve in  razvoj ni nič naro be, če 
bi bilo sode lo va nje med poslov nim sektor jem ter uni ver za ma in inšti tu ti na letni 
ravni po obse gu večje od seda njih 4 odstot kov vseh raz po lož lji vih sred stev.
To dej stvo nas nave de na sklep, da poslov ni sek tor ter vla dni in viso ko šol ski 
sek tor deluje ta  povsem  ločeno drug od dru ge ga, saj sode lu je ta pri reše va nju 
sku pnih raz voj nih pro ble mov le v okvi ru zane mar lji vih 4 odstot kov raz po lož lji-
vih sred stev. Ali so za tako  stanje sub jek tiv ni ali objek tiv ni vzro ki, ni enot ne ga 
mne nja. Za argu men ti ra no pre so jo mi dovo li te, da nave dem nekaj podat kov.
Slovenija je imela leta 1999 2,4 odstot ka veli kih pod je tij, 5,7 odstot ka sred nje 
veli kih in 91,9 odstot ka malih pod je tij. Če na grobo ana li zi ra mo struk tu ro 15 
naj več jih pod je tij, bomo vide li, da jih ima le 6 ali 40 odstot kov final ni pro izvod 
z last no bla gov no znam ko, osta la pod je tja pa so pol fi na li sti, trgov ska pod je tja 
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ali pod je tja s tujo bla gov no znam ko. Da je tako tudi v veči ni osta lih več jih 
pod je tjih, nam doka zu je jo poda tki iz pre deloval ne indu stri je, ki je leta 1999 
pokri va la 99 odstot kov slo ven ske ga bla gov ne ga izvo za. Ta indu stri ja ima danes 
112 veli kih pod je tij, od kate rih jih ima 50 odstot kov  lasten  razvoj, 441 sred nje 
veli kih pod je tij z 21 odstot ki in 261 malih pod je tij z le 7,7 odstot ka last ne ga 
razvo ja. Iz izku šenj vemo, da pod je tje, ki nima last ne ga razvo ja, veči no ma 
nima tudi last ne ga pro izvo da ali teh no lo gi je in je v  celoti odvi sno od razvo ja 
pod je tja, od kate re ga je pro izvod ali teh no lo gi jo pridobi lo. Da je res tako, nam 
potr ju je jo nasled nji poda tki:
Slovenija je, po podat kih iz leta 1997,  mislim, da danes ni veli ko dru ga če, kupi-
la 38 paten tov, 688  licenc, 180 pri me rov zna nja in izku šenj, 1017 blagov nih 
znamk, 75 pri me rov teh nič ne doku men ta ci je in dru gih teh no lo gij v skup nem 
seštev ku 2166 pri mer kov.
Na drugi  strani imamo kva li tet no, ven dar raz drob lje no razi sko val no sfero z 
ogro mno majh ni mi, sicer kva li tet ni mi pro jek ti, ki so med seboj slabo koor di-
ni ra ni. Naj vam to doku men ti ram s poda tki z uni ver ze v Ljubljani, kjer smo 
imeli, po uved bi pro gram ske ga finan ci ra nja leta 1999, sku pno 915 pro jek tov 
ali 1,1 pro jek ta na pro fe sor ja. Mislim, nimam pa podat kov, da tudi na inšti tu tih 
ni bilo veli ko bolje.
Posledice take ga  stanja so po mojem mne nju nasled nje:
Poslovni sek tor name nja veči no denar ja za pove če va nje last ne ino va tiv ne 
dejav no sti z naku pom tuje ga zna nja in je pri tem uspe šen, kar kaže jo poda tki 
o izvo zu na zah tev ne trge.
Raziskovalci pa skr bi mo pred vsem za  doseganje last ne razi sko val ne odlič no sti 
z objav ljanjem član kov. Pri tem smo podob no kot poslov ni sek tor zelo uspeš ni, 
saj smo v letu 1999 obja vi li 516 znan stve nih pri spev kov na mili jon pre bi val cev, 
kar je blizu pov preč ja OECD in EU. Malo manj uspeš ni pa smo pri pove če va-
nju ino va tiv no sti slo ven ske ga gospo dar stva in s tem celot ne dru žbe. Slovenija 
je po podat kih iz leta 1997 kot rezul tat naše ga dela pro da la 23 paten tov, 141 
pri me rov zna nja in izku šenj, 2 licen ci in nobe ne blagov ne znam ke. Skupaj je 
pro da la 236 pri mer kov, kar znese 11 odstot kov v pri merja vi z nakup lje ni mi 
pri mer ki.
Upam, da se boste stri nja li z mano, da sta oba sek to rja vsak zase uspeš na tudi 
brez več je ga obse ga med se boj ne ga sode lo va nja.

Kaj sto ri ti, da bi  stanje popra vi li?
Trenutno so kri te ri ji za pri do bi tev finan ci ra nja pro gram skih sku pin in pro jek-
tov taki, da nobe ne ga od nas ne sili jo v resno sode lo va nje z gospo dar stvom. S 
 strani slo ven ske ga gospo dar stva pa tudi ni pre ti ra ne ga pri to ka idej in  potreb 
za sku pno razvoj no ra zi sko val no sode lo va nje. Prav tako tudi ni izra že nih pre ti-
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ra nih  potreb gospo dar stva po zapo sli tvi razi sko val cev z dok toratom  znanosti, 
ki v svetu pre stav lja jo uspe šen pre nos zna nja v indu stri jo.

Gospod pred se dnik, cen je ni zbor, trdno sem pre pri čan, da ima Slovenija  povsem 
odpr te možno sti za  razvoj novih last nih pro izvo dov in teh no lo gij ali dopol ni tev 
obsto je čih za potre be 21. sto le tja. Vprašanje je le, ali smo v Sloveniji pri prav lje-
ni spre je ti tako odlo či tev, ki nam bo  povsem in nespor no odpr la pot k razvo ju 
dru žbe, teme lje če na zna nju. Če smo, potem se mora mo orga ni zi ra ti po zgle du 
na tem segmen tu najuspeš nej ših nor dij skih držav. Odločitve ne bi smeli spre je ti 
eno stran sko, torej samo v znan stve ni sferi, ampak jo mora z vso odgo vor nos tjo 
spre je ti tudi slo ven sko gospo dar stvo, ki je in bo dejav nik gene ri ra nja idej in 
 potreb za  razvoj novih izdel kov in teh no lo gij. Pristopiti bi  morali tudi k reor ga-
ni za ci ji razvoj no ra zi sko val ne infra struk tu re, tako da bodo v njej imeli ključ ni 
pomen inte gri ra ni pro jek ti in inter di sci pli nar no sestav lje ni teh no lo ški cen tri. 
Mnenja sem, da le inter di sci pli nar ni teh no lo ški cen tri, ob raz vi ti infra struk tu-
ri, lahko spod bu di jo ino va ci je ter omo go či jo kva li tet ne pogo je in sode lo va nje 
pred stav ni kom malih in sred nje veli kih pod je tij pri razvo ju novih pro izvo dov 
in teh no lo gij. To pa je ravno tisto, kar slo ven sko gospo dar stvo zara di spe ci fič-
ne struk tu re naj bolj potre bu je. Ker imajo teh no lo ški cen tri tudi  povsem odpr te 
možno sti za sode lo va nje tako v okvi ru evrop skih pro jek tov kakor tudi v dru gih 
obli kah evrop ske ga finan ci ra nja, je pre dla ga na spre mem ba še toli ko bolj upra-
vi če na.

Gospod pred se dnik, hvala za pova bi lo, Vam in  cenjenemu zboru pa hvala za 
pozor nost.
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dr. Franc Vodopivec

Vloga in nalo ge drža ve na podroã ju zna nja 
in  znanosti

Stališča, ocene, mne nja in pred lo gi v zvezi s tret jim pogo vo rom o pri ho dno sti 
Slovenije o vlogi in nalo gah drža ve na področ ju zna nja in  znanosti 10. decem-
bra 2003.

Uvod in nekaj podat kov
Vede in stro ke, ki razi sko va nje finan ci ra jo iz pro ra ču na drža ve, imajo raz lič ne 
cilje. Delo neka te rih je osre do to če no na utr je va nje vseh vidi kov naci onal ne in 
sedaj tudi držav ne iden ti te te, pri dru gih pa naj bi bil po dekla ra ci ji Unesca, ki 
jo citi ram v nada lje va nju, pre dnost ni cilj rast bla gi nje ljudi. Zapisana razmiš lja-
nja in pred lo gi se nana ša jo na te vede in stro ke. Pogosto bere mo ocene gospo-
dar stve ni kov, da je mogo če le malo od vsega, kar se razi sku je na fakul te tah in 
inšti tu tih, upo rabiti v nji ho vih pod je tjih. To je v dru gih  besedah  zapisano tudi v 
ana li zi UMAR ‘’Dejavnost razi sko va nja in razvo ja v Sloveniji’’, ki je bila posla na 
ude le žen cem tega pogo vo ra.

Citat iz: Recommendation on the sta tus of sci en ti fic rese arc hers
Unesco, 20. XII. 1974.

‘’Each Member State sho uld  strive to use sci en ti fic and tech no lo gi cal  knowledge 
for the enhan ce ment of the cul tu ral and mate ri al well-being of its citi zens, and 
to furt her the United Nations ide als and objec ti ves. To atta in this objec ti ve, each 
Member States sho uld equip  itself with the per son nel, insti tu ti ons and mec ha-
nisms  necessary for deve lop ping and put ting into prac ti ce nati onal sci en ce and 
tech no lo gi cal poli ci es aimed at direc ting sci en ti fic rese arch and  experimental 
deve lop ment to the achi eve ment of nati onal goals while accor ding a suf fi ci ent 
place to sci en ce per se … Member States sho uld demon stra te that sci en ce and 
 technology are not acti vi ti es to be car ri ed in iso la ti on but part of the nati ons inte-
gra ted  effort to set up a  society that will be more huma ne and  really used.’’
‘’Member sta tes sho uld:
a) treat  public fun ding of sci en ti fic rese arch and  experimental deve lop ment 

as a form of  public invest ment the  return on which are, for the most part, 
 necessarily long term: and 
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b) take all appro pri ate measu res to ensu re that the justi fi ca ti on for, and inded 
the  indispensability of such  expenditures is held  constantly befo re the  public 
opi ni on.’’

 ‘’8. Each mem ber State sho uld insti tu te pro ce du res ado pting to its needs for 
ensu ring that sci en ti fic rese arc hers  respect  public  accountability while at the 
same time  enjoying the  degree of  autonomy appro pri ate to their task and to 
the advan ce of sci en ce and  technology.’’

Nisem pre pri čan, da je mogo če kraj še in kon kret ne je opre deliti nalo ge in obve-
zno sti drža ve in razi sko val cev.

Ta in še druga pri po ro či la Unesca se ure sni ču je jo v drža vah EU tudi z usmer-
janjem pora be pro ra čun skih sred stev za razi sko va nje. Poglejmo nekaj podat kov 
za dve drža vi EU in za Slovenijo.
Španija, BDP leta 2000 14.726 USD, po kupni moči 19.994 USD; popreč je pora-
be pro ra čun skih sred stev za razi sko va nje v deset le tju 1990–2000:
nara vo slov ne vede 15,1 odstot ka, inže nir stvo in teh no lo gi ja 54,2 odstot ka, medi-
cin ske vede 13,2 odstot ka, kme tij ske vede 7,2 odstot ka, soci al ne in huma ni stič-
ne vede 8,8 odstot ka. Vir: INE 2001.
Finska, BDP leta 2001 23.595, po kupni moči 19.994 USD.
Leto 1999: Finska Akademija  znanosti je pora bi la 13,5 odstot ka pro ra čun skih 
sred stev (166 mili jo nov EUR) za finan ci ra nje temelj nih razi skav, podi plom ske-
ga in podok tor ske ga štu di ja in razi sko va nja peda go ške ga kadra na uni ver zah 
in inšti tu tih. V istem letu so bila sred stva Institucije TEKES, ki delu je v okvi ru 
Ministrstva za trgo vi no in indu stri jo, 412 mili jo nov EUR, od česar je bilo 34 
odstot kov usmer je no v inšti tu te in uni ver ze, drugo pa v pod je tja.
Vir: ALLEA Working Group: Research Strategies for smal ler Countries, Rim, 
2002.
Slovenija, BDP leta 2002 9306 USD, po kupni moči 17.813 USD.
Delež pro ra ču na za sku pi ne ved: nara vo slov ne vede 27,9 odstot ka, teh ni ške 32,9 
odstot ka, medi cin ske 9,3 odstot ka, kme tij ske 9,4 odstot ka, soci al ne 8,9 odstot ka 
in huma ni stič ne vede 12,2 odstot ka.
Vir: Science in Slovenia, MŠZŠ, 2002, stran 43.
Podatki ne drži jo za leto 2001. Podatki iz poro či la o delu Urada za  znanost za 
to leto kaže jo, da je bil delež teh ni ških ved mnogo manj ši, le 27 odstot kov.

Slovenska poli ti ka pospe še va nja rasti in upo ra be nove ga zna nja
Ne  mislim, da mora Slovenija slepo posne ma ti drža ve EU pri usmer ja nju sred-
stev pro ra ču na za razi sko va nje. Vendar pa bi bilo pre cej nelo gič no, če bi iz EU 
spre jemali prav ni red, torej biro krat sko pra kso, ne pa tudi naj bolj ših praks iz 
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najuspeš nej ših držav. V tem pri me ru se bomo težko obdr ža li tam, kjer danes 
po bla gi nji smo, blizu prve tre tji ne držav  članic v letu 2004, kaj šele da bi 
napre do va li na lestvi ci bla gi nje.
V duhu dekla ra ci je Unesca so  zapisani tudi cilji v NRRP iz leta 1995. Nekaj let 
zaporedo ma so bili v Memorandumih pro ra ču na vlade tudi tako  zapisani cilji 
usmer ja nja pro ra čun skih sred stev za razi sko va nje. Dejansko pa so se raz me re 
razvi ja le zelo dru ga če. Proračunski delež za teh ni ške vede, ki po nara vi dela 
lahko naj več pri spe va jo k rasti mate ri al ne bla gi nje, če je dobro sode lo va nje 
med razi sko val ci na fakul te tah in inšti tu tih z indu strij ski mi pod je tji, se je v 
obdob ju med leto ma 1995 in 2001 zmanj šal z okoli 45 na 27 odstot kov pro ra-
ču na ustre zne ga reso rja vlade.
To in nara šča nje pome na objav in cita tov pri oceni je tudi razi sko val ce v teh-
ni ških vedah, mogo če tudi v dru gih, čeda lje bolj odtu je va lo od tega, da bi si 
z izsled ki pro ra čun sko finan ci ra ne ga razi sko va nja odpi ra li vrata v pod je tja. Ta 
so bila v tran zi cij ski krizi in so lahko mnogo manj kot pred letom 1990 nepo-
sre dno finan ci ra la razi sko val ne pro jek te na fakul te tah in na inšti tu tih.
Na okro gli mizi ‘’S pove zo va njem indu stri je, izo bra že va nja in razi sko va nja moč-
nej ši v EU’’, ki je bila v Cankarjevem domu 12. novem bra 2003, je bilo izja vo 
neke ga viso ke ga držav ne ga urad ni ka mogo če razu me ti, da so se sred stva za 
teh ni ške vede zmanj še va la zato, ker pri stoj ni gre mi ji niso vede li, kate re so pre-
dnost ne teh no lo gi je. Kot da bi bile lahko pre dnost ne teh no lo gi je tiste, ki jih 
še nima mo; kot da ne vemo, v kate rih vejah indu stri je in pod je tjih ustvar ja jo 
naj več jo doda no vre dno sti; kot da ne vemo, s kate ri mi pro izvo di so slo ven ska 
pod je tja zase dla tržne niše v evrop skem pro sto ru, in kot da bi lahko z jav ni mi 
sred stvi za razi sko va nje reše va li pod je tja, ki so soci al ni pro blem. Vlada, poseb no 
pa mini str stvi za  znanost in teh no lo gi jo in za gospo dar stvo niso nad zi ra li pora be 
pro ra čun skih sred stev za razi sko va nje, gre mi ji, ki so usmer ja li javna sred stva, pa 
se niso čuti li  obvezani, da ure sni ču je jo razi sko val no poli ti ko,  zapisano v NRP in 
v memo ran du mih pro ra ču na. Razmere pove do mnogo, kako in s kakš ni mi cilji 
se izbi ra jo člani v gre mi je, ki posre dno odlo ča jo o pora bi pro ra čun skih sred stev 
za razi sko va nje.

Kakšno poli ti ko Slovenija potre bu je na podroã ju razi sko va nja
Pri pri pra vi nove ga NRRP smo pred odlo či tvi jo o tem, kako bodo pre dnost no 
usmer je na sred stva pro ra ču na za RR. Na izbi ro so tri temelj ne vari an te:
i) svobo dne temelj ne razi ska ve po izbi ri pre dla ga te ljev, kjer bosta prev la-

dujoče meri lo objav lja nje in citi ra nje kot znak med na ro dne ga novi ja kako-
vo sti razi skav;

ii) temelj ne razi ska ve kot vsto pni ca za sode lo va nje z indu strij ski mi pod je tji 
pre te žno v slo ven skem pro sto ru, ker se v teh pod je tjih ustvar ja doda na 
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vre dnost, ki napa ja pro ra ču ne. Raziskovalci s fakul tet in inšti tu tov imajo 
manj orga ni za cij ske ga, tržne ga in prak tič ne ga teh no lo ške ga zna nja od kole-
gov v pod je tjih; v popreč ju pa naj bi imeli več temelj ne ga zna nja o pro-
izvo dnih pro ce sih, več infor ma cij o tem, kaj se doga ja v raz vi tih oko ljih 
in, kar je pose bej važno, na voljo imajo več virov infor ma cij in več časa, 
da jih naj de jo. Tudi tako usmer je ni razi sko val ci mora jo svojo kako vost 
izpri ča ti z objav ljanjem del, tudi del v naj bolj ših med na ro dnih revi jah iz 
vsake stro ke ali vede;

iii) apli ka tiv ne in raz voj ne pro jek te na pred log pod je tij, kjer razi sko val ci iz 
aka dem ske sfere nasto pa jo v funk ci ji pod ii).

Prav je, da opo zo rim, da kon ven ci onal ne teh no lo gi je, ki danes daje jo veči no 
izvo za, ver jet no več kot 80 odstot kov, ustvar ja jo mnogo manj šo doda no vre-
dnost kot iste teh no lo gi je v raz vi tih drža vah z ena ki mi pro izvo di. To doka zu je, 
da je  dovolj razvoj no ra zi sko val ne ga dela v sku pi nah ii) in iii), če bo le vlada 
ust va ri la možno sti zanj.

Vladni svet za  znanost in teh no lo gi jo (SZT) je pri pra vil Izhodišča in usme ri tve 
za Nacionalni razi sko val ni in raz voj ni prog ram (NRRP). Prva ver zi ja je bila neke 
vrste delov ni osnu tek. Na drugo ver zi jo tega doku men ta je IAS (Inženirska 
aka de mi ja Slovenije) pri pra vi la vrsto kon kret nih pri pomb in pred lo gov, ki bi 
pro gram sko ori en ta ci jo NRRP uti ri li v smer, ki se je bolj uje ma la z usme rit va mi 
pri stoj ne ga orga na EU in je upošte va la zgle de raz voj no vital nih držav, ki so pri-
mer lji ve s Slovenijo, npr. Finske, Danske, Irske itd. Stališča in pred lo gi IAS niso 
bili upo šte va ni, zato tudi naj no vej ša ver zi ja Izhodišč in usme ri tev NRRP pušča 
odpr ta vrata za nada lje va nje dose da nje ga usmer ja nja pora be pro ra čun skih sred-
stev in svobo dne izbi re  ciljev razi sko va nja. Kako naj dru ga če razla gam, da je 
 zapisano pri Načelih pri odlo ča nju pri pri ori te tah:
a. V nasled njem sred nje roč nem obdob ju se pre dnost no obrav na va jo tiste
i. ‘’temelj ne razi ska ve, ki izka zu je jo pred vid lji vo med na ro dno odlič nost’’.
V šir ših pri ori te tah, ki so rele vant ne za Slovenijo danes in bodo še pre cej let, 
pa kon ven ci onal ne teh no lo gi je sploh niso ome nje ne, kot da jih bodo čez nekaj 
popol no ma zame nja le neke nove, danes še nezna ne teh no lo gi je.

Finci so odgo vo re na vpra ša nje, kaj vpli va na teh no lo ški  razvoj in indu strij sko 
rast, poiska li v anke ti med pod jet ni ki, in 197 respon den tov je dalo nasled nje 
odgo vo re:
– naj bolj upo rab lja na teh no lo ška stra te gi ja je izbolj ša nje obsto je če (80 odstot-

kov pozi tiv nih odgo vo rov),
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– zelo pomemb na je stra te gi ja na osno vi novih izdel kov za obsto je če trge (78 
odstot kov pozi tiv nih odgo vo rov) in

– bolj ša upo ra ba obsto je čih inpu tov.

Iz dobič ka teh teh no lo gij se razvi ja jo nove, za kate re se oceni, da obsto ja jo 
real ne raz voj ne in tržne možno sti.
Če so na Finskem oce ni li, da je treba obsto je če teh no lo gi je uspo so bi ti za nove 
tržne raz me re, zakaj tega ni treba sto ri ti tudi v Sloveniji.

V Sloveniji ni več gre mi ja, v kate rem bi se javno sooča la sta li šča in mne nja 
o ambi ci jah in real nih možno stih Slovenije pri razi sko va nju za  lasten teh no lo-
ški in pro dukt ni  razvoj. Javnost ni sezna nje na z zapis ni ki sej vlad ne ga SZT, 
tudi ne z zapis ni ki sej Nacionalnega znan stve no ra zi sko val ne ga sveta. Zato ne 
vemo, zakaj se razi sko val na poli ti ka ude ja nja, kot se, in v nas pro tju s tem, kar 
je vlada zapi sa la v memo ran du mih pro ra ču na.
Zato bi bilo prav, da se na tem pogo vo ru vsaj naka že jo odgo vo ri na nekaj 
temelj nih vpra šanj, ki bi jih lahko  zapisali kot poli ti ko usmer ja nja jav nih sred-
stev v NRRP in ure sni če va nje te poli ti ke tudi nad zorovali:
i) hoče biti slo ven sko pro ra čun sko finan ci ra no razi sko va nje ume šče no med 

pospe še val ce rasti bla gi nje ljudi. Kaj ta ume ščenost je, je to tudi svobo dno 
razi sko va nje zara di last ne ga inte re sa in uvel jav lja nja v med na ro dnem pro-
sto ru. In če to je, kolik šen je lahko obseg take ga razi sko va nja;

ii) kolikš ne so lahko razi sko val ne sku pi ne, ki se ukvar ja jo s temelj nim, apli ka-
tiv nim in raz voj nim razi sko van jem, da je zado šče no pogo ju jav ne ga inte re-
sa, ki opra vi ču je finan ci ra nje iz jav nih sred stev;

iii) kate ri razi sko val ni prog ra mi so potreb ni za rast bla gi nje ljudi in kate re 
potre bu je drža va kot poli tič na in uprav na tvor ba;

iv) so real ne možno sti, da bi po vzoru dru gih pri mer jal nih držav, npr. Finske, 
Švedske, Belgije, Nizozemske itd., doda na vre dnost pomemb no zra sla zara-
di bolj še ga poslov ne ga uspe ha v obsto je čih teh no lo gi jah, in kakš ne so 
možno sti, da se v zadost nem obse gu v Slovenji v dese tih letih uvel ja vi jo 
teh no lo gi je, ki jih danes še nima mo, zanje pa še nima mo tudi ne zna nja, ne 
pro izvo dov in ne trgov. Je prav, da Slovenija upošte va izkuš nje držav, ki so 
se pred leti našle pred enako dile mo;

v) ali je drža va dol žna ukre pa ti, da bi nasta lo  dovolj poslov nih sub jek tov, ki 
bodo lahko samo stoj ni nosil ci teh no lo ške ga razvo ja. Zakaj se to ni upošte-
va lo pri pri va ti za ci ji držav ne last ni ne. V nekda nji Železarni Ravne, na pri-
mer, se je raz vi la vrsta pro gra mov stroj ne in pre deloval ne indu stri je, ki so 
se po letu 1990 orga ni zi ra li v pod je tja, ki niso bila spo sob na za pre ži ve tje. 
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Privatizacija je  doslej ta škod lji vi trend še oja ča la in od matič ne dru žbe 
odre za la bistve ne prog ra me fina li za ci je pro izvo dov.

Tudi odgo vo ri na ta vpra ša nja bodo  povedali, ali je slo ven ska drža va pri prav lje-
na zaupa ti razi sko va nju, ki se finan ci ra iz jav nih sred stev, ter upošte va ti vlogo 
in pomen, ki ga ima v raz vi tih drža vah.
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Dr. Ludvik Trauner

Vloga  znanosti in uni ver ze v Sloveniji

Vloga nara vo slov no-teh ni ške ga dela uni ver ze je bistve no raz lič na od kla sič ne-
ga. Obstajata dva ste bra sodob ne uni ver ze, ki sta v neka te rih drža vah pod isto 
stre ho, dru god sta pa tudi insti tu ci onal no  ločena (npr. teh ni ške uni ver ze).

Vloga nara vo slov no-teh ni ške ga dela uni ver ze je pred vsem v zago tav lja nju teh no-
lo ške in s tem gospo dar ske kon ku renč no sti drža ve. Seveda uni ver za te nalo ge 
ne zmore sama. Država in tudi Evropa potrebuje ta ino va cij ski  sistem, kate re ga 
bistve ni del je ravno uni ver za. Konkurenčne drža ve –  mislim na kon ku ren co 
Evropi –, kot so ZDA in Japonska, take siste me že imajo. Tudi Evropa je take 
uni ver ze neka ko do druge svetov ne vojne že imela, reci mo Nemčija ali Francija, 
a so se pozne je pora zgu bi le. Sovjetska zveza je razvi ja la svoj  sistem, ki se je 
izka zal za neučin ko vi te ga in je odlo čil no pri po mo gel k  njenemu kola psu.

– Če želi biti Slovenija uspeš na, mora zavest no  graditi svoj  sistem in se 
vklju če va ti v nas ta ja jo če ga evrop ske ga (European Research Area, European 
University Space, Lizbonsko-bar ce lon ski kon cept …).

– Slovenija bi mora la opre deliti vlogo posa me znih “igral cev” v tem siste mu, 
nam reč uni verz, inšti tu tov, gospo dar stva, pod por nih insti tu cij itd.

– Glavni poudar ki poslan stva uni verz bi  morali biti  razvoj novih znanj, 
 razvoj člo ve ških virov in pre nos znanj. Pri nas je razi sko val na vloga uni-
verz bistve no pod ce nje na. Pri razvo ju člo ve ških virov bi  morali daja ti ustre-
zen pouda rek tudi podi plom ske mu šola nju, ki ne spada v redno finan ci-
ra nje! Univerzitetne razi sko val ne sku pi ne si ne  moremo pred stav lja ti brez 
zadost ne ga šte vi la podi plom skih štu den tov. K nji hovemu delu odlo čil no 
pri spe va jo asi sten ti, zato bi jih bilo treba peda go ško raz bre me ni ti.

– Podpiramo pri za de va nja za refor mo in pre no vo uni ver ze, ven dar samo 
taka, ki bodo vodi la do uspeš ne ga ino va cij ske ga siste ma. Reformna pri za-
de va nja brez upošte va nja celot ne ga ino va cij ske ga siste ma vodi jo v slepo 
ulico. To se pri nas že doga ja. Glede tega se potre be kla sič ne ga in nara vo-
slov no-teh no lo ške ga dela uni ver ze razli ku je jo, kar je treba upošte va ti.
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– Univerze v Sloveniji z njim name nje ni mi sred stvi iz BDP ne more jo v 
 celoti oprav lja ti svo je ga poslan stva.V Evropski uniji daje jo za uni ver ze v 
pov preč ju več in še več v ZDA. V naci onal nem inte re su je bistve no dvig ni-
ti sred stva za ter ci ar no izo bra že va nje.

Sedanje  stanje ne omo go ča pre ho da v dru žbo zna nja in dviga doda ne vre dno-
sti na zapo sle ne ga, ki že vrsto let sta gni ra in Sloveniji posle dič no ne omo go ča 
med na ro dne gospo dar ske kon ku renč no sti. Pri tem izha jam iz sicer nespor ne 
ocene vloge in pome na  znanosti za  razvoj Slovenije, ki jo vse bu je jo naci onal ni 
prog ram viso ke ga šol stva, izho di šča za naci onal ni razi sko val ni prog ram in šte-
vil ne dekla ra ci je na področ ju viso ke ga šol stva v Evropski uniji.

Da bi dose gli zastav lje ne cilje  znanosti in viso ko šol ske ga izo bra že va nja v 
Sloveniji, je treba raz re ši ti vrsto sistem skih nedo re čenosti in dilem, ki one mo-
go ča jo uve lja vi tev  znanosti in vloge, ki jo pri pi sujemo uni ver zi tet ne mu izo bra-
že va nju. V tem okvi ru bi opo zo ril pred vsem na to:

1. Treba se je dogo voriti, v kolikš ni meri je uni ver za še lahko tudi obli ka soci al-
ne ga korek ti va. Osip vpi sa nih (velja pred vsem za teh ni ške fakul te te) v prvem 
let ni ku štu dij skih pro gra mov nika kor ne more biti pri pi san zgolj in samo 
vzro kom, pove za nih z delom zapo sle nih na uni ver zi. Povraten uči nek osipa 
ima nega tiv ne posle di ce na študi ra jo čo popu la ci jo in izva jal ce. Posledice so 
zmanj še va nje zah tev no sti štu di ja, kar se kaže v zmanj ša ni kako vo sti viso ko-
šol ske ga izo bra že va nja in posle dič no v zmanj ša nju kon ku renč no sti gospo dar-
stva.

2. Univerze kot soci al ni korek tiv, kakrš no pozna mo v Sloveniji, v Evropi v 
taki obli ki prak tič no ne pozna jo. Vse pri mer jal ne ana li ze med evrop skim in 
slo ven skim viso ko šol skim izo bra že van jem, ki upošte va jo  stanje štu dent ske 
popu la ci je v prvem let ni ku, so posle dič no neko rekt ne in zato neob jek tiv ne. 
Analize bi mora le izha ja ti iz vzor cev, dob lje nih v viš jih let ni kih – res pa 
je, da je čas za pri do bi tev diplo me na dodi plom skih štu dij skih pro gra mih v 
Sloveniji v pov preč ju  predolg.

3. Na osip v prvih let ni kih delno vpli va tudi kako vost sred nje šol ske ga izo bra že-
va nja, kot to kaže jo rezul ta ti  testov znanj iz mate ma ti ke, ki so vsa ke ga okto-
bra. Rezultati  testov kaže jo, da je  matura usmer je na na rutin sko pom nje nje 
in ne na pro blem ski način razmiš lja nja. Ko gre za tovrst no sliko,  povezano 
z viso ko šol ski mi prog ra mi,  stanje še bolj vzbu ja skrb!
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4. Znanost v Sloveniji ubira poti, ki niso zares pri mer lji ve z Evropo, kjer so 
temelj ne  znanosti v nače lu (razen pri veli kih držav nih pro jek tih)  domena 
uni verz. Zato pa so upo rab ne razi ska ve  domene pro fe si onal nih razi sko val-
cev, ki so tudi ustre zne je oprem lje ni. V Sloveniji se nepra vič no vred no ti 
razi sko val no delo viso ko šol skih uči te ljev in sode lav cev uni verz. Od njih se 
zah te va, da je obseg zgolj razi sko val nih rezul ta tov, tj. med na ro dnih objav 
(pre osta le obve zno sti pa se ne šte je jo, kot da jih ni), abso lut no pri mer ljiv 
z rezul ta ti poklic nih razi sko val cev,  čeprav sled nji posve ča jo v pov preč ju tri-
krat več svo je ga časa (tj. polni delov ni čas) pre te žno temelj nim razi ska vam.

5. Da so to zade ve, ki potre bu je jo korek tiv ne ukre pe, naj pona zo ri dej stvo, da 
se na prav kar kon ča ni javni raz pis za finan ci ra nje razi sko val nih pro jek tov 
uni ver ze odzi va jo tudi s šte vil ni mi upo rab ni mi pro jek ti, javni zavo di pa 
izključ no s temelj ni mi pro jek ti. Tak način pod pi ra nja  znanosti je zna či len 
pred vsem za Slovenijo in z Evropo na sploš no ni pri mer ljiv.

6. Vloga in polo žaj, posle dič no pa tudi oseb ni pre jem ki teh nič no izo bra že nih 
kad rov v Sloveniji po osamosvo ji tvi posta ja jo vedno bolj mar gi na li zi ra ni, kar 
je ver jet no tudi eden od vzro kov pre majh ne ga zani ma nja za teh ni ške štu di je. 
Vloga  kulture (in kme tij ske poli ti ke) je za slo ven sko samo bit nost nespor na, 
toda ali se bo lahko ohra ni la brez dejan skih teh ni ških znanj? Kje je zares 
raz vi dno pre livanje močno pod pr tih temelj nih znanj šte vil nih pro gram skih 
sku pin, ki jih finan ci ra mini str stvo za šol stvo in  znanost, v dvig dodat ne 
vre dno sti slo ven skih izdel kov in sto ri tev in kolikš na je ta dejan ska doda na 
vre dnost? Ali so o tem izve de ne ana li ze razi sko val cev in nji ho vih insti tu cij 
zares neodvi snih usta nov? Kaj meni jo o tem posa me zne gospo dar ske dejav-
no sti, nam reč tiste, ki zapo slu je jo večin ski delež zapo sle nih v Sloveniji? Kaj 
od tega se bo ohra ni lo in kako? Ali bo Slovenija ohra ni la samo bit nost zgolj 
na podla gi sto rit ve nih dejav no sti? Katerih?

Na podla gi pove da ne ga želim pouda ri ti:
Republika Slovenija potre bu je ino va cij ski  sistem, ki bo vsaj evrop ski, če ne 
že sve tov no kon ku ren čen. Treba je pove ča ti vla ga nja v ta  sistem. Univerza je 
bistve ni del ino va cij ske ga siste ma, kar je treba upošte va ti pri finan ci ra nju in 
tudi refor mnih pri za de va njih.
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 IV. SKLE PNE UGO TO VI TVE

Na tret jem pogo vo ru pri pred se dni ku Republike Slovenije 10. decem bra 2003, 
kate re ga namen je bil spod buditi raz pra vo o sta nju, pome nu ter pri hod nji vlogi 
in nalo gah drža ve na področ ju zna nja in  znanosti v Sloveniji, so bile v uvo-
dnih razmiš lja njih, pri spev kih in raz pra vi poudar je ne te

Ugo to vi tve in pri po ro ãi la
Razpravljalci so izha ja li iz tega, da  znanost posta ja osno va gospo dar ske ga in 
dru žbene ga razvo ja in da se zato izre dno pove ču je njen pomen pov sod po 
svetu, v Evropi in seve da tudi pri nas. Evropa si je z Lisbonsko pobu do in 
z Barcelonsko dekla ra ci jo zasta vi la ambi ci ozen cilj, da  postane do leta 2010 
področ je z naj bolj kon ku renč nim in dina mič nim gospo dar stvom na svetu in 
zato skle ni la pove ča ti vla ga nja v  znanost na 3% BDP. Čeprav pone kod obsta-
ja jo dvomi, da je tak cilj doseg ljiv, ti skle pi obve zu je jo tudi Slovenijo in si jim 
mora mo pri za de va ti  slediti, ne le zara di Evrope ampak pred vsem zara di naše-
ga last ne ga razvo ja.

Ključen del  znanosti so osnov ne razi ska ve, ki pred stav lja jo pri spe vek sve tov-
ne mu zna nju in mora jo že zato biti viso ko kva li tet ne. Za nas so osnov ne razi-
ska ve pomemb ne, ker omo go ča jo naj ce nej ši pre nos zna nja iz tuji ne k nam, 
ker pri spe va jo k uvel jav lja nju Slovenije v svetu in ker brez  dovolj viso ke ga 
osnov ne ga zna nja ne more biti uspeš ne upo ra be zna nja. Kvaliteta naših osnov-
nih razi skav je v pov preč ju pri mer lji va z Evropo, pre ma lo pa imamo izje mno 
kva li tet nih del z veli kim vpli vom na sve tov no  znanost. Zato bomo  morali v 
bodo če bolj pod pi ra ti izje mno kva li tet ne znan stve ni ke in razi sko val ne sku pi ne, 
 obenem pa osnov ne razi ska ve bolj usmer ja ti v področ ja, ki preko apli ka tiv nih 
razi skav daje jo korist ne rezul ta te za našo dru žbo in gospo dar stvo.

Za apli ka tiv ne in raz voj ne razi ska ve, brez kate rih ni pri spev ka  znanosti k 
dru žbenemu in eko nom ske mu razvo ju, je pri nas zna čil na nepo ve zanost. 
Nepovezanost med znan stve no sfero in dru žbo, nepo ve zanost zno traj  znanosti 
in nepo ve zanost zno traj gospo dar stva. Imamo malo paten tov, še manj paten-
tov v upo ra bi, malo novih teh no lo ško inten ziv nih pod je tij, ino va tiv nost naših 
pod je tij pa se je v zad njem obdob ju celo zmanj ša la. Težave s pre no som zna nja 
med aka dem sko sfero in gospo dar stvom so sicer zna čil ne za celot no Evropo, 
toda so pri nas malo hujše, bi jih pa lahko zara di svoje majh no sti hit re je reši-
li. Vzroki za teža ve so na obeh stra neh. Na  strani  znanosti za znan stve ni ke 
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– držav ne urad ni ke ni zadost ne sti mu la ci je za sode lo va nje in za pri do bi va nje 
nedr žav nih virov za razi ska ve, v gospo dar stvu pa vča sih ni  dovolj pod jet ni ške 
 kulture usmer je ne k ino va ci ji, manj ka jo pa tudi ustre zne davč ne vzpod bu de in 
rizič ni kapi tal za usta nav lja nje novih pod je tij.

Evropski načr ti za pove ča nje vla ganj v  znanost na 3% BDP pred vi de va jo, da 
naj bi od tega drža va vla ga la 1% BDP (pri nas pove ča nje za 25%), pri vat na 
sfera pa 2% BDP (pove ča nje za 250%). Prvi cilj bo drža va lahko dose gla sama, 
za dose go dru ge ga pa je potreb no ust va ri ti oko lje, ki bo sti mu li ra lo gospo dar-
stvo za vla ga nja v razi ska ve in olaj še va lo sode lo va nje  znanosti in gospo dar-
stva. Ker gospo dar stvo sedaj zapo slu je le malo razi sko val cev, bo ta cilj gospo-
dar stvo samo in le z obsto je či mi kadri težko dose glo. Zato je potreb no po eni 
 strani vzpod bu ja ti zapo slo va nje mla dih dok tor jev  znanosti v gospo dar stvu, po 
drugi pa pove ča ti obseg razi sko val ne ga dela uni verz in jav nih razi sko val nih 
zavo dov za gospo dar stvo, pred vsem za mala in sred nja pod je tja, ki ne more jo 
imeti svo jih razi sko val nih labo ra to ri jev. Stvari se sicer pre mi ka jo v pravo smer: 
usta nav lja jo se poslov ni gro zdi, teh no lo ške mreže, teh no lo ški parki in uni ver zi-
tet ni inku ba tor ji ter uvaja se  sistem za  doseganje stal nih izbolj šav v pro izvod-
nji, ven dar bi mora lo iti hit re je.

Strukturne spre mem be v naši  znanosti so naj brž nujne, saj tran zi ci ja na tem 
področ ju še ni kon ča na, še dobro zače la se ni. Ostali smo pri razi sko val nih 
inšti tu ci jah iz prejš nje ga siste ma s pomanjk lji vo opre de lje nim poslan stvom in 
nepri mer no viso kim dele žem držav ne ga finan ci ra nja. Zato je potreb no jasno 
dolo či ti poslan stvo posa me znih inšti tu cij sku paj z nji ho vi mi krat ko roč ni mi 
in sred nje roč ni mi cilji, kate rih  doseganje mora jo nad zor ni siste mi stal no pre-
ver ja ti in oce nje va ti učin ko vitost in raci onal nost  poslovanja. Pri oce nje va nju 
inšti tu cij in pro gra mov ali pro jek tov je potreb no upošte va ti med na ro dne kri te-
ri je in vklju če va ti med na ro dne oce nje val ce, ker je kva li tet na  znanost lahko le 
med na ro dno kva li tet na. Ne smemo finan ci ra ti pro jek tov ali pro gra mov, ki niso 
med na ro dno kva li tet ni. Drugačna meri la seve da velja jo za naci onal no pomemb-
ne razi ska ve, to je razi ska ve  povezane z našo narav no in kultur no dedi šči no, 
našo  kulturo, našo iden ti te to, našim jezi kom, itd. Toda le meri la so dru gač na, 
kva li te ta pa mora biti vrhun ska. Glede struk tur nih spre memb so bila mne nja 
raz prav ljal cev del je na. Večina pod pi ra uva ja nje agen ci je za razi sko val no delo, 
pri čemer so neka te ri za dve agen ci ji  (znanost in  razvoj), drugi pa žele eno, 
ki bi bila  dovolj močna, da bi koor di ni ra la znan stve no ra zi sko val no dejav nost 
vseh mini str stev. Nekateri pre dla ga jo usta no vi tev mini str stva za  znanost in 
viso ko šol stvo, drugi pa mini str stva za nap re dek, ki bi vklju če va lo še infor ma-
cij sko teh no lo gi jo.
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Znanost je pri nas na sploš no pre ma lo cen je na, pre ma lo se zave da mo nje ne ga 
pome na za naš  razvoj in naš obsta nek. To se vidi tudi po nje nem polo ža ju v 
medi jih, ko so znan stve ne vesti in poro či la na obrob ju v nas pro tju z nap re dni-
mi evrop ski mi drža va mi. To seve da ni kri vda medi jev, ampak je le odraz sploš-
nih pogle dov na  znanost. Zato bi  morali orga ni zi ra no delo va ti na vseh nivo jih 
in sku ša ti spre meniti našo  miselnost z izo bra že van jem jav no sti, s pred stav-
ljanjem uspeš nih pod je tij viso ke teh no lo gi je, s pred stav ljanjem naših uspeš nih 
znan stve ni kov iz domo vi ne in tuji ne, itd. To je seve da poča sen pro ces, ven dar 
bi z njim  morali priti do naci onal ne ga kon sen za o pome nu  znanosti, vla ganj v 
 znanost in ukvar ja nja z znanos tjo.

Visoko šol stvo je tesno  povezano z znanos tjo in ima teža ve, ki so pri mer lji ve. 
Predvsem bi se moral naš viso ko šol ski  sistem odpre ti v vse smeri. Doma naj 
bi omo go čal sode lo va nje pri pouku vsem stro kov nja kom, ki jih imamo v gospo-
dar stvu in v izvenuni ver zi tet nih inšti tu tih in ki bi žele li sode lo va ti, iz tuji ne 
pa bi  morali dobi va ti stal no pomoč naših zdom cev in zamej cev ter tudi tuj cev, 
pri čemer bi se  morali čim prej dogo voriti o vlogi slo ven ske ga jezi ka v viso-
kem šol stvu. Visokošolski štu dij bi  morali omo go či ti vsem, ki so spo sob ni in 
ki si želi jo,  morali bi ga bistve no skraj ša ti in oči sti ti navla ke, poda ja ti osnov na 
zna nja, ki ne zasta re, doda ti osnov na pod jet ni ška zna nja, zmanj ša ti straš lji vo 
velik osip in poskr be ti za dodat no izo bra že va nje odra slih. Tak štu dij, ki bo 
poleg vsega tega med na ro dno pri mer ljiv in med na ro dno pove zan, bo seve da 
drag. Ker drža va ver jet no ne bo mogla pokri va ti celot nih stro škov, je potreb no 
resno raz mi sli ti o nedr žav nih virih in o možno sti uved be šol nin v pove za vi z 
obse žnim šti pen di ranjem ali uved bo »vouc her jev«, kar bi omo go či lo tudi usmer-
ja nje v gospo dar sko bolj pomemb ne in aktu al ne štu di je in bistve no spre me ni lo 
odno se med uči te lji in štu den ti na naših uni ver zah. Pri kadrov ski poli ti ki in 
pri zapo slo va nju uni ver zi tet nih uči te ljev bo treba vztra ja ti pri med na ro dnih 
kri te ri jih in pod pi ra ti le tiste smeri, ki tem kri te ri jem ustre za jo.

Naš razi sko val ni in viso ko šol ski  sistem ima veli ke teža ve z vklju če van jem mla-
dih, poseb no  tistih, ki so se uspo so bi li v tuji ni, tudi na naj bolj ših uni ver zah. 
Treba je uve sti meha ni zme za  vračanje naših znan stve ni kov iz tuji ne ali za 
nji ho vo sode lo va nje pri nas. Nasploh bomo ob zmanj še va nju pri ha ja jo čih gene-
ra cij sooče ni z možnos tjo, da se naša znan stve na dejav nost zmanj ša. Zato je 
potreb no v  znanost, pred vsem v nara vo slov no in teh no lo ško, vklju če va ti vedno 
večji del mla dih, tudi vedno več žensk,  obenem pa najti način, da bodo razi-
sko val ci v tret jem živ ljen skem obdob ju še vedno korist ni s svo jim  znanjem in 
z nje go vim pre na ša njem na mlaj še.



P o g o v o r i  o  p r i h o d n o s t i  S l o v e n i j e

2 1 0

Ob zaključ ku pogo vo ra se je izobli ko val vtis, da nam je na področ ju  znanosti 
pre cej jasno, kakš ni so naši cilji in tudi kako do njih priti, manj ka nam le 
odloč nosti in sku pna volja.
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dr. Jože Krašovec, redni član SAZU
dr. Avguštin Malle, Slovenski znan stve ni inšti tut
doc. dr. Irena Mlinarič – Raščan, člani ca Odbora za  srečanje znan stve ni kov 
na Svetovnem slo ven skem kon gre su
g. Rudi Moge, pred se dnik Odbora za  kulturo, šol stvo, mla di no,  znanost in 
šport v DZ
dr. Dušan Mramor, mini ster za finan ce
dr. Marko Munih, izre dni pro fe sor na Fakulteti za elek tro teh ni ko
dr. Stane Pejovnik, Fakulteta za kemi jo in kemij sko teh no lo gi jo
dr. Janez Peklenik, zaslu žni pro fe sor na Fakul te ti za strojništvo
g. Andrej Polenec, glav ni direk tor Iskratel
dr. Aleš Rotar, član upra ve in direk tor Razvoja in razi skav, Krka d.d.
dr. Ivan Rozman, rek tor uni ver ze v Mariboru
dr. Alenka Rožaj Brvar, direk to ri ca Sektorja kadri, Lek d.d.
dr. Lojze Sočan, redni pro fe sor na Fakulteti za dru žbene vede
dr. Zoran Stančič, držav ni sekre tar na Ministrstvu za šol stvo,  znanost in šport
dr. Peter Stanovnik, razi sko val no-raz voj ni svet nik Inštituta za eko nom ska razi-
sko va nja
dr. Janez Šušteršič, direk tor Urada za makro eko nom ske ana li ze in  razvoj
dr. Ludvik Trauner, dekan in redni pro fe sor na Fakulteti za grad be niš tvo 
Maribor
dr. Vito Turk, direk tor Instituta Jožef Stefan
dr. Peter Venturini, direk tor Kemijskega inšti tu ta Ljubljana
prof. dr. Jože Vižintin, vodja Centra za tri bo lo gi jo in teh nič no diagno sti ko
dr. Franc Vodopivec, držav ni svet nik, dobit nik Zoisove nagra de za živ ljenj sko 
delo
dr. Danilo Zavrtanik, pred se dnik Politehnike Nova Gorica

Opra vi ãi li
prof. dr. Boris Pleskovič, pred se dnik Svetovnega slo ven ske ga kon gre sa
prof. dr. Mateja de Leonni Stanonik, Svetovni slo ven ski kon gres
dr. Anton Mavretič, Svetovni slo ven ski kon gres
dr. Mićo Mrkaić, redni pro fe sor na Fakulteti za orga ni za cij ske vede
dr. Peter Venturini, direk tor Kemijskega inšti tu ta Ljubljana
dr. Oto Luthar, direk tor ZRC SAZU
dr. Renata Salecl, Pravna fakul te ta
dr. Milena Horvat, vodja Odseka za  znanosti o oko lju na Institutu Jožef 
Stefan, amba sa dor ka RS v  znanosti za leto 2002

Vsi, ki so se opra vi či li so bili slu žbeno v tuji ni!
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Pogovori o prihodnosti Slovenije 
pri predsedniku republike

III. pogovor

O VLOGI ZNANJA IN ZNANOSTI

Ljubljana, 10. december 2003
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