
POZIV ZA VZPOSTAVITEV SAMOSTOJNEGA MINISTRSTVA 
ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Apel vladajoči koaliciji v nastajanju, predvsem Stranki Mira Cerarja 

Spodaj podpisani raziskovalci in raziskovalke iz gospodarstva, visokega šolstva in znanosti ter drugi 

zainteresirani pozivamo naslovljene, da pri sestavi nove vlade in reorganiziranju upravne oblasti 

vzpostavijo samostojno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

Področji visokega šolstva in znanosti sta bili v zadnjih letih eni največjih proračunskih žrtev 

varčevalnih ukrepov. Kratkoročna posledica odrezanih več deset milijonov evrov so osiromašene 

raziskave ter otežen položaj mladih, ki so prikrajšani za kakovostno šolanje in raziskovanje. 

Dolgoročno pa takšna ravnanja postavljajo pod vprašaj intelektualni, gospodarski in obče kulturni 

razvoj Slovenije.  

Poleg pomanjkanja volje in poguma politikov, ki so prevzemali vodenje teh področij, je trenutno 

stanje tudi posledica nekaterih sistemskih in strukturnih značilnosti, ki onemogočajo celovito vodenje 

slovenske znanstvene politike.  Na tem mestu želimo izpostaviti predvsem podrejeni položaj, v 

katerega sta bila potisnjena sektorja znanosti in visokega šolstva na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport. 

V trenutni različici koalicijske pogodbe ste se zavezali, da bo resorni minister ali ministrica izvrševal/-a 

ukrepe iz Resolucije o raziskovalno-inovacijski strategiji Slovenije (RISS). To zavezo pozdravljamo in 

pričakujemo kompetentno ekipo, ki bo k reformam pristopila celovito in odgovorno. Sistemske in 

strukturne spremembe, ki jih omenjeni resorji nujno potrebujejo, naj izhajajo iz odprtega dialoga in 

sodelovanja z mnogimi deležniki. Na podlagi izkušenj iz preteklih let utemeljeno dvomimo, da bo 

ministrova ali ministričina najožja ekipa lahko izvajala nujne ukrepe v znanosti in visokem šolstvu, če 

se bo morala hkrati odgovorno posvečati tudi problemom, s katerimi se soočajo v vrtcih, osnovnem 

in srednjem šolstvu ter športu. 

Vsi, ki delamo v visokem šolstvu, znanosti in tehnologiji, študenti in študentke in ne nazadnje pol 

milijarde evrov davkoplačevalskega denarja, letno namenjenega za znanost in visoko šolstvo, ne 

smejo biti žrtev koalicijskih kupčkanj. Zato od bodoče vladajoče koalicije in predvsem Stranke Mira 

Cerarja, pričakujemo moder razmislek in vzpostavitev samostojnega Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo, MVZT. 
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