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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-

1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije sprejme

SKLEP

o ustanovitvi Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in 

inovacijske politike   

I

Ustanovi se Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske 

politike (v nadaljnjem besedilu: Programski odbor), ki ga sestavljajo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, Javna 

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ter Slovenska izvozna 

in razvojna banka.

II

(1) Programski odbor z namenom rednega usklajevanja oblikovanja in izvajanja 

znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike opravlja naslednje ključne naloge: 

– pripravlja skupna izhodišča za usklajeno znanstveno-raziskovalno in inovacijsko politiko, 

ki bodo osnova za bolj učinkovito in koordinirano upravljanje raziskovalno razvojnih in 

inovacijskih (v nadaljnjem besedilu: RRI) aktivnosti;

– obravnava in usklajuje strateško - operativne vidike, ki se nanašajo na načrtovanje 

znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike;

– usklajuje programe in ukrepe financiranja ministrstev ter javnih agencij, ki so zastopani v 

programskem odboru ne glede na vir financiranja s ciljem stabilnega in usklajenega 

financiranja;

– obravnava ključna izvedbena vprašanja za standardizacijo in koherentnost izvajanja 

javnih razpisov, pozivov in drugih ukrepov različnih resorjev, javnih agencij, skladov ter 

komplementarnost teh ukrepov z ukrepi Slovenske izvozne in razvojne banke ob 

upoštevanju danih pogodbenih mandatov s strani Republike Slovenije;

– spremlja in analizira rezultate javnih razpisov, pozivov in drugih ukrepov ministrstev, 

javnih agencij in skladov, zastopanih v programskem odboru ter pripravlja predloge za 

izboljšanje;

– usklajuje in povezuje različne aktivnosti mreženja, informiranja, usposabljanj ter izvedbe 

skupnih dogodkov v okviru krepitve znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega 

ekosistema;
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– razvija sistem spremljanja in vrednotenja RRI aktivnosti ter obravnava skupna poročila in 

izvedene evalvacije izvajanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike ter na tej 

podlagi predlaga aktivnosti za izboljšanje;

– zagotavlja medsebojno obveščanje in seznanjanje s ključnimi zakonodajnimi, strateškimi 

ter operativnimi dokumenti iz različnih delovnih področij;

– redno poroča in usklajuje aktivnosti z Razvojnim svetom Republike Slovenije;

– opravlja druge naloge za razvoj sistema RRI v Republiki Sloveniji.

(2) Podrobnejši opis nalog in aktivnosti Programskega odbora opredeli Programski odbor. 

(3) Ugotovitve, ki jih oblikuje Programski odbor, morajo vključene institucije upoštevati pri 

oblikovanju in izvajanju ukrepov na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.  

(4) Ugotovitve, ki se nanašajo na Slovensko izvozno in razvojno banko, se izvajajo v obsegu, ki 

jo ima Republika Slovenija kot njena delničarka ob upoštevanju kodeksa korporativnega 

upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter njen status in klasifikacijo po dejavnosti kot 

finančne institucije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo. 

III

(1) Člani Programskega odbora so : 

– dr. Davor Kozmus, sekretar, Direktorat za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport;

– Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

– Branko Ravnik, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

– Romana Jenko, sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko 

politiko;

– prof. dr. Mitja Lainščak, vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije;

– Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije;

– mag. Damijan Dolinar, predsednik uprave SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, 

d. d. Ljubljana. 

(2) Programski odbor v svoje delo vključi tudi predstavnike ministrstev, pristojnih za finance, 

zaposlovanje, informacijsko družbo, energijo, okolje in prostor, zdravje, predstavnike 

Slovenskega podjetniškega sklada, druge državne organe ter neodvisne zunanje 

strokovnjake, če je njihovo sodelovanje glede na obravnavane tematike potrebno. 

(3) Programski odbor glede na vsebinsko področje lahko oblikuje strokovne delovne skupine, ki 

jih sestavljajo strokovni sodelavci in ki o realizaciji aktivnosti poročajo Programskemu 

odboru. 

                           

IV

(1) Vodenje Programskega odbora se izmenjuje, vsaki dve leti, med članom iz Direktorata za 

znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in članom iz Direktorata za 

internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.

(2) Imenovani člani v primeru odsotnosti lahko pooblastijo druge osebe, da se udeležijo seje 

namesto članov, pri čemer morajo imeti te osebe pisno pooblastilo za odločanje in 

sprejemanje odločitev.
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(3) Seje Programskega odbora sklicuje njen vodja ali oseba po pooblastilu, sestaja pa se 

najmanj štirikrat letno.

(4) Vodja Programskega odbora ali oseba po pooblastilu redno poroča in usklajuje aktivnosti z 

Razvojnim Svetom Republike Slovenije. 

V

(1) Strokovne podlage ter administrativno-tehnično podporo za delo Programskega odbora 

pripravljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, Javno agencijo za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Javno agencijo Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

(2) Predloge za obravnavo na Programskem odboru lahko pripravijo tudi druga ministrstva. 

VI

Programski odbor na ustanovni seji sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način 

delovanja, odločanja ter organizacijo poslovanja.

VII

Vodja in člani Programskega odbora opravljajo naloge iz točke II tega sklepa v okviru svojih rednih 

delovnih obveznosti. 

VIII

Naloge Programskega odbora se izvajajo do preklica. 

IX

Ta sklep začne veljati s sprejetjem.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

– Kabinet predsednika vlade 

– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
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– Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije

– SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana

– Ministrstvo za okolje in prostor

– Ministrstvo za javno upravo

– Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

– Ministrstvo za zdravje

– Ministrstvo za infrastrukturo

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– Slovenski podjetniški sklad


		2022-05-11T11:09:28+0200
	Janja Garvas Hočevar




