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Zveza:                   Vaš dopis št. 0070-37/2021/2 z dne 5. 7. 2021

Spoštovani,

na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju Urad smo prejeli vaš dopis, v 
katerem ste nam v okviru javne obravnave v pregled posredovali predlog Raziskovalne in inovacijske 
strategije Slovenije 2021-2030. Za poslano gradivo se vam zahvaljujemo, obenem pa vam v 
nadaljevanju pošiljamo nekaj pripomb in predlogov za dopolnitev strategije, predvsem z vidika 
področja, ki ga pokriva Urad. Želeli bi si namreč, da bi predlagana strategija, med drugim, čim bolj 
odražala in upoštevala tudi ustavna izhodišča, na katerih temelji Republika Slovenija (predvsem glede 
na Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS, Uradni list RS, št. 1/91-I in 
preambulo, 3. in 5. člen Ustave RS, Uradni list RS, št. 33/91-I s spremembami) in cilje Strategije 
razvoja Slovenije 2030.

1.

Predlagamo, da se v uvodnem opisu, ki je podan na straneh od 1 do 3, doda naslednje besedilo:

»Raziskovalno in inovacijsko uspešna Republika Slovenija, ki je končni cilj te strategije, temelji na 
pozitivni samozavesti slovenskega naroda kot nosilca slovenske državnosti, hkrati pa jo tudi krepi. 
Strategija predstavlja osnovo za vrhunsko ter mednarodno vpeto znanstveno in inovacijsko dejavnost, 
ki krepi slovensko identiteto in jo promovira v globalnem okolju. Pri tem je posebna pozornost 
namenjena gradnji skupnega slovenskega znanstveno raziskovalnega in inovacijskega prostora, ki ga 
sestavljata Republika Slovenija in slovensko zamejstvo, ter globalnemu povezovanju slovenskih 
znanstvenikov, inovatorjev, podjetnikov in strokovnjakov, ki delujejo doma in na tujem, v skladu z 
načelom kroženja možganov.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si



2.

Poglavje Poslanstvo, vizija in krovne prioritete

Predlagamo, da se zadnji stavek drugega odstavka na strani dopolni tako, da se bo glasil: 

»Povečal se bo ugled in privlačnost poklica raziskovalke in raziskovalca, z vlaganjem v napredno in 
mednarodno konkurenčno raziskovalno infrastrukturo pa bo Slovenija postala privlačna destinacija za 
tuje raziskovalke in raziskovalce, pa tudi za tiste uspešne ter uveljavljene slovenske raziskovalce in 
raziskovalce slovenskega rodu, ki svoje kariere razvijajo v raziskovalnih in znanstvenih ustanovah na 
tujem.«

3.

Poglavje Strateški cilji RS na področjih znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti do 
leta 2030

Predlagamo, da se v prvem sklopu ciljev doda nov cilj:

»Slovenija, kot država in domovina vseh Slovencev, bo postopoma oblikovala skupen slovenski 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski prostor, v katerem bosta omogočena kar največja povezanost in 
sodelovanje vseh slovenskih znanstvenoraziskovalnih struktur in posameznikov v državi in 
zamejstvu.«

Predlagamo, da se v tretjem sklopu ciljev dodata nova cilja:

»Zagotovljena podpora in sodelovanje z organizacijami civilne družbe v Sloveniji, ki združujejo in 
povezujejo posameznike iz Slovenije, ki se izobražujejo oziroma so se izobraževali v tujini ali delujejo 
oziroma so delovali znanstvenoraziskovalnih ali inovacijskih ustanovah v tujini.«

»Slovenija podpira možnosti za redno, nemoteno, učinkovito in uspešno delovanje slovenskih 
znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih zamejskih struktur, ki delujejo v slovenskem zamejstvu.«

4.

Poglavje Ukrepi za dosego strateških ciljev RS po posameznih področjih oz. elementnih 
dejavnosti

Predlagamo, da se pri ukrepu 2.5 doda še en stavek, ki se bo glasil:

»Pri tem velja posebna pozornost povezovanju z vlagatelji in izvajalci iz vrst slovenskih podjetnikov in 
raziskovalcev ter podjetnikov in raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo zunaj meja Republike 
Slovenije. «

Predlagamo, da se v okviru Ukrepa 3 Odprta znanost doda še en ukrep, ki se bo glasil:

»Strateški cilj znanstvenoraziskovalne dejavnosti je tudi skrb za raziskovanje, uveljavljanje in 
popularizacijo nacionalnih vsebin; zlasti tistih, ki so odločilno pripomogle, da smo se Slovenci 
vzpostavili kot samostojen narod z lastno neodvisno državo, in tistih, ki so pomembne, da kot taki tudi 
dolgoročno obstanemo.«



Predlagamo, da se v okviru Ukrepa 8 Sodelovanje na raziskovalno-inovacijskem področju v EU in 
svetu doda še en ukrep, ki se bo glasil:

»Povečanje podpore slovenskim raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v slovenskem zamejstvu.«

Predlagamo, da se v okviru Ukrepa 10 Prenos znanja doda še en ukrep, ki se bo glasil:

»V krepitev stabilnega in vključujočega sistema sodelovanja iz prejšnjega stavka so vključene tudi 
slovenske raziskovalne organizacije, ki delujejo v slovenskem zamejstvu, in druge institucije 
Slovencev v zamejstvu.«

V pričakovanju upoštevanja naših pripomb in predlogov dopolnitev vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

dr. Helena Jaklitsch
ministrica
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