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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k soustanovitvi Slovenskega inovacijskega 
stičišča – Evropskega gospodarskega interesnega združenja (SIS EGIZ) – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14), 4. 
člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 
18/09 in 83/10), tretjega odstavka 3. člena Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v 
Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06, 47/11, 72/11
in 79/14), tretjega odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski 
inštitut (Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02, 11/06 in 47/11) in tretjega odstavka 3. člena Sklepa o 
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni list RS, št. 
16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06, 14/07 in 47/11) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji 
dne….. sprejela 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje Univerzi v Ljubljani, Institutu Jožef Stefan, Kemijskemu inštitutu
Ljubljana in Nacionalnemu inštitutu za biologijo soglasje k soustanovitvi Slovenskega inovacijskega 
stičišča –Evropskega gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ.

                                                                         Mag. Darko Krašovec
                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, 
 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
 Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana,
 Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana,



 Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 dr. Tomaž Boh, državni sekretar
 dr. Stojan Sorčan, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo
 mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Univerza v Ljubljani je kot pooblaščenka vseh ustanovnih članov Slovenskega inovacijskega stičišča 
–  Evropskega gospodarskega interesnega združenja (v nadaljnjem besedilu: SIS EGIZ) podala 
vlogo za pridobitev soglasja Vlade Republike Slovenije k njegovi soustanovitvi. Upoštevajoč, da so 
med ustanovitelji poleg Univerze v Ljubljani, ki je  javni visokošolski zavod, tudi trije javni raziskovalni 
zavodi – Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo, morajo vsi navedeni 
predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja, to je Vlade Republike Slovenije, k soustanovitvi,.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



Podaja soglasja k soustanovitvi SIS EGIZ nima finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Javna razprava pri pripravi gradiva v skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 
32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14), ki med drugim določa, da se javnost ne povabi k sodelovanju pri 
pripravi predloga sklepa, ni bila izvedena. 

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                    Dr. Maja Makovec Brenčič
                                                                 MINISTRICA



Obrazložitev:

Univerza v Ljubljani je z dopisom z dne 28. 7. 2015 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kot 
pooblaščenka vseh ustanovnih članov Slovenskega inovacijskega stičišča – SIS, Evropskega 
gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ (v nadaljnjem besedilu: SIS EGIZ), posredovala 
vlogo za pridobitev soglasja Vlade Republike Slovenije k soustanovitvi SIS EGIZ. Upoštevajoč 4. člen 
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani lahko univerza v okviru svoje dejavnosti ter po 
poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno 
osebo. Skladno z navedenim mora tako Univerza v Ljubljani pred ustanovitvijo SIS EGIZ pridobiti 
soglasje ustanovitelja, torej Vlade Republike Slovenije, prav tako morajo tovrstno soglasje, kot javni 
raziskovalni zavodi, pridobiti Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut Ljubljana in Nacionalni inštitut za 
biologijo. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v 
Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06, 47/11, 72/11
in 79/14), tretjim odstavkom 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski 
inštitut (Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02, 11/06 in 47/11) in tretjim odstavkom 3. člena Sklepa o 
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni list RS, št. 
16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06, 14/07 in 47/11) se javni raziskovalni zavodi vključujejo v 
mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezujejo s sorodnimi 
organizacijami v svetu.

Univerza v Ljubljani vlogo za pridobitev soglasja utemeljuje z obrazložitvijo, da je prvi formalni korak 
za soustanovitev Slovenskega inovacijskega stičišča bil storjen s pismom o nameri za ustanovitev 
ljubljanskega stičišča inovativnosti, ki so ga leta 2013 na pobudo takratnega rektorja Univerze v 
Ljubljani, dr. Stanislava Pejovnika, podpisali Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Krka, Mestna 
občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park Ljubljana, 
Fotona in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sprejem pogodbe o ustanovitvi SIS EGIZ 
tako predstavlja naslednji korak v prenosu koncentracije znanja, ki bi vodilo k razvojnemu preboju in 
povezovanju znanja, pri čemer bo SIS EGIZ v tem procesu nastopal v vlogi povezovalca znanja, 
spodbujevalca, podpornika velikih razvojnih projektov in mesto za dogovor partnerjev o razvojnih 
vprašanjih. SIS EGIZ predstavlja organizacijsko obliko, ki bo z drugimi udeleženci usmerila pogled v 
prihodnost, v projekte, ki bodo v kratkem lahko dali nove tehnološke rešitve, nova delovna mesta, 
nove produkte in nove trge. 

SIS bo delovalo kot neprofitno Evropsko gospodarsko interesno združenje, ki predstavlja moderno 
obliko povezovanja organizacij in podjetij iz gospodarstva, raziskovalne, izobraževalne in širše 
družbene sfere v Sloveniji in sosednjih državah, s katerimi želi razvijati razvojno – inovacijsko os: Trst 
– Ljubljana – Maribor – Zagreb – Gradec. Predstavljalo bo sestavni del Slovenske inovacijske 
platforme in kot tako delovalo predvsem v smeri povezovanja in združevanja kapacitet z namenom 
zagotavljanja potrebne kritične mase znanja in kapitala za realizacijo zahtevnejših raziskovalno –
inovacijskih projektov. Obenem se bo vsebinsko v okviru interdisciplinarnih skupin in projektnih potreb 
povezovalo tudi z nosilci družboslovnih in humanističnih znanj. Učinkovito delovanje SIS EGIZ je v 
interesu ne samo njenih članov, ampak Republike Slovenije kot celote, saj je umestitev slednje na 
zemljevid sveta kot inovativne, na znanju temelječe, mednarodno raziskovalno in razvojno 
prepoznavne regije tudi osnovna vizija SIS EGIZ.

V začetnem obdobju delovanja SIS EGIZ bo vzpostavljena pisarna združenja, v okviru katere je poleg 
direktorja predvidena tudi zaposlitev dveh oseb, Svet SIS EGIZ je za direktorja SIS EGIZ imenoval dr. 
Radovana Stanislava Pejovnika, začetne aktivnosti se bodo financirale iz članarin, za financiranje 
izvedbe izbranih projektov pa se bo SIS EGIZ povezoval z različnimi domačimi in tujimi organizacijami 
kot so EIB, EIF, EBRD, UNDP, finančni program UNIDO, FAO ter bilateralnimi in multilateralnimi 
institucijami za razvojno pomoč, Slovensko razvojno banko (SID), ki je tudi ustanovna članica, in 
drugimi inovacijsko – razvojnimi institucijami. Univerza v Ljubljani v vlogi navaja tudi, da bo združenje 
pridobivalo evropska sredstva iz različnih EU programov, proračun storitev in operacij pa bo izdelan po 
posameznih inovacijskih projektih pri čemer bo vsak projekt finančno voden posebej in to praviloma pri 
organizaciji, ki bo njegova glavna nosilka. 



SIS EGIZ se ustanavlja skladno z Uredbo sveta št. 2137/85 z dne 25. julija 1985 o EGIZ, po kateri je 
namen EGIZ olajšati ali razvijati gospodarsko dejavnost članov, da se jim omogoči izboljšanje njihovih 
rezultatov. Po uredbi so člani združenja neomejeno in solidarno odgovorni za obveznosti združenja.
SIS EGIZ tako predstavlja pomembno platformo za razvoj Republike Slovenije in bo neločljivo 
povezano tako s strategijo pametne specializacije kot z nacionalnim razvojnim programom. Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport zato Vladi Republike Slovenije predlaga, da javnim zavodom iz 
njegove pristojnosti poda soglasja k soustanovitvi SIS EGIZ. 
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