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Spoštovane kolegice in kolegi! Lani smo dokazali, da je mogoče. 

19. aprila 2017 se nas je zbralo okoli tisoč in za trenutek smo ustavili popolno degradacijo znanosti v Sloveniji. 

Še več,  za leti 2017 in 2018 smo izposlovali dodatnih 27 milijonov evrov proračunskih sredstev in sooblikovali 
spodoben predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Poleg tega smo dokončno razgalili stališča 

aktualnih političnih elit. Dokazali  smo, da – razen dveh – večina parlamentarnih strank zgolj uprizarja interes 
za razvoj znanosti. Podobno ravnajo tudi gospodarski lobiji, ki znajo razvoj misliti predvsem skozi nizko ceno dela. 

Izjeme je mogoče prešteti na prste ene roke ... 

Čaka nas torej še nekaj dela. Skrbnikom proračunskih sredstev je treba dokazati:
• da je znanost priložnost, 

• da potrebujemo zakon, ki razvoj znanosti podpira in ne zavira,
• da je pomembno ustaliti urnik projektnih razpisov, ter da 

• potrebujemo programsko usmerjeno financiranje, ki bo po obsegu primerljiv s povprečjem v EU. 
 

Zaradi vsega tega smo se v Organizacijskem odboru Shoda za znanost po tehtni razpravi odločili, 
da  shod pripravimo tudi letos. V nasprotju z lanskoletnim pohodom v povorki bo letošnji potekal na enem mestu. 

Zaradi odstopa predsednika Vlade RS se nam zdi srečanje pred stavbami, kjer se odloča naša usoda, preveč podobno 
Sizifovemu početju. Po drugi strani se zavedamo, da je tik pred volitvami potrebno nagovarjati vse politične stranke, 

skratka vse, ki posredno ali neposredno odločajo o distribuciji proračunskih sredstev. 

V prid temu govori nedavno medresorsko usklajevanje predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, 
ki bi na predlog Ministrstva za finance proračunska sredstva za ARRS zamrznil pri 0,39 odstotka BDP. 

S tem bi Slovenija dolgoročno ostala na repu EU držav po deležu proračunskih sredstev, 
namenjenih znanstvenoraziskovalni dejavnosti. 

Za slogan smo si izbrali dopolnjeno različico lanskega Shoda za znanost: 
ZAKAJ NE? ZNANOST 

Kraj srečanja: Novi trg, Ljubljana / Čas: 18. april 2018 od 13. ure naprej 
Večini, ki se bo shoda udeležila, bomo ob prihodu na prizorišče lahko ponudili mini plakate, 

nalepke in priponke s sloganom.

V upanju, da bo 18. aprila vreme nekoliko prijaznejše, smo si zamislili tudi kratek koncert. 
Oder, kjer bodo nastopili glasbenice in glasbeniki, bo služil tudi kot govorniški oder. 

Z njega nas bodo nagovorili raziskovalke in raziskovalci vseh generacij in različnih raziskovalnih usmeritev.

Uspeh srečanja je v veliki meri odvisen tudi od vas, dragi kolegice in kolegi.
Zatorej, če vam delovne obveznosti le dopuščajo, pridite!

V upanju, da se vidimo 18. aprila ob 13. uri na Novem trgu, vas lepo pozdravlja
Organizacijski odbor Shoda za znanost

 


