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Stališča SVIZ glede »Izhodišč nove zakonodaje – ZRRD in ZViS« 

 

Spoštovani, 

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kategorično zavračamo 

predlagana izhodišča, saj so neusklajena, zato Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

pozivamo k njihovemu umiku. Menimo sicer, da sta noveli ZRRD in ZViS nujno potrebni, saj sta 

področji visokega šolstva in znanosti v Sloveniji že nekaj let v stagnaciji oziroma v nekaterih svojih 

segmentih že propadata, vendar bosta noveli obeh zakonov, če bosta izhajali iz predlaganih izhodišč, 

sedanje stanje stagnacije in propada še okrepili, ne pa stabilizirali obeh zadevnih področij. Zato tem 

izhodiščem nasprotujemo in zahtevamo njihov umik. V nadaljevanju navajamo natančnejše 

argumente proti sedanjim izhodiščem in obenem predloge, ki bi po našem mnenju predstavljali korak 

v pozitivno smer stabiliziranja in okrepitve področij visokega šolstva in znanosti v RS. 

Menimo, da mora priprava obeh zakonov potekati popolnoma usklajeno. Rešitve morajo biti v obeh 

predlogih enake oziroma skladne. Trenutna izhodišča na strani ZViS občutno presegajo tista na strani 

ZRRD, tako po kvaliteti kot kvantiteti. Bolje bi si bilo vzeti več časa in pripraviti kakovostno in 

usklajeno besedilo, kot pa za vsako ceno v postopek vložiti nesprejemljiva predloga zakonov. Tako 

npr. v izhodiščih zakonov ZRRD in ZViS beremo različno opredelitev javne službe na univerzah in JRZ-

jih, kar je nesprejemljivo. Kljub naši zavrnitvi izhodišč naj omenimo, da se z nekaterimi posameznimi 

elementi/deli predstavljenih izhodišč v načelu strinjamo, in sicer za ureditev javne službe, za več 

sredstev, za stabilno financiranje, za enotni status raziskovalca/visokošolskega učitelja v smislu 

naziva, ne pa delovnega mesta ipd. 

Področje znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti je v času krize doživelo enega največjih rezov pri 

izdatkih iz državnega proračuna, saj se je proračun ARRS med leti 2009 in 2014 znižal za več kot 25 

odstotkov. Temeljni predpogoj urejanja oziroma strukturnih sprememb na področju 

znanstvenoraziskovalnega dela je dvig obsega proračunskih sredstev za to področje, in sicer 

minimalno za 50 milijonov evrov na leto v letu 2017 ter (ciljno) 1 % BDP do konca leta 2020. Brez 

izpolnitve tega predpogoja so druge zakonske spremembe brezpredmetne oziroma lahko kvečjemu le 

še dodatno prekarizirajo delovne pogoje zaposlenih v tej dejavnosti, s tem pa še naprej uničujejo 

znanost v Republiki Sloveniji.  

Zaradi načina financiranja (javni raziskovalni zavodi se večinoma financirajo posredno, tj. preko 

programov in projektov ARRS) raziskovalci že sedaj delajo v razmerah, ki so bistveno slabše kot 



 
 

 
 

razmere v visokem šolstvu, kjer je financiranje sicer po obsegu nezadostno, pa vendar stabilno, tj. 

neposredno iz proračuna na podlagi zakona. Tak, razpisni način financiranja postavlja raziskovalce, 

zlasti mlajše generacije, ki so prisiljene v pridobivanje različnih virov začasnega financiranja (projekti, 

tržna sredstva ipd.), v prekarni položaj, kar ni problematično samo z vidika varovanja pravic 

zaposlenih, temveč tudi z vidika dolgoročne kakovosti raziskovalnega dela. Zaradi nezadostnega 

obsega programskega financiranja so raziskovalci sedaj prisiljeni iskati dodaten projektni ali drug tržni 

denar, običajno na škodo temeljnega raziskovanja. Proračunska sredstva za znanost v okviru ARRS so 

se v času ekonomske krize znatno zmanjšala, tako da grozi JRO dramatično krčenje razvojno-

raziskovalne dejavnosti oz. celo propad in s tem razpad temeljnega razvojnega potenciala države. To 

bi posledično pomenilo zastoj ali celo konec znanstveno-tehnološkega razvoja in napredka v RS. 

Zato edini način izenačevanja statusa raziskovalca in visokošolskega učitelja v SVIZ vidimo v 

spremembi financiranja raziskovalnega dela, in sicer tako, da bo le-to po načinu primerljivo s 

financiranjem visokega šolstva. V nadaljevanju predlagamo nekaj elementov, ki gredo v tej smeri: 

- Ohranitev raziskovalnih skupin (in večje možnosti ustanavljanja novih), ki postanejo 

neposredni proračunski uporabnik (financiranje neposredno iz proračuna). S tem se zagotovi 

stabilno financiranje raziskovalnega dela, po načinu primerljivo sedanjim načinom 

financiranja univerz. V to stabilno financiranje so vključeni vsi elementi, ki sestavljajo sedanji 

FTE, ki ga kot mersko enoto financiranja uporablja ARRS. Pri tem pa se pristojnost za 

evalvacijo dela in rezultatov raziskovalnih skupin ohrani pri ARRS; evalvacija poteka 

neodvisno od financerja in po strogo znanstvenih kriterijih. 

- Hkrati ARRS še naprej izvaja razpise in deli finančna sredstva za projekte po sedanji shemi 

(podoktorski, temeljni, aplikativni itd.) in v znatno povečanem obsegu glede na trenutno 

raven (politika bo morala na tej točki korenito spremeniti svoj način razmišljanja in delovanja 

ter postaviti jasno in dolgoročno vizijo razvoja visokega šolstva in znanosti kot temelj 

napredka in trajnostnega razvoja prebivalcev RS in EU). Projektni razpis ARRS razpiše vsako 

leto, v svojih dokumentih pa določi tudi datum, na katerega vsako leto objavi razpis 

(predvidljivost za boljše načrtovanje raziskovalnega dela). 

- Povečanje finančnih sredstev sedanjih raziskovalnih programov v takšnem obsegu, da bodo 

zagotavljali finančno pokritje celotne raziskovalne skupine. S tem se bo presekalo sedanje 

stanje prekarizacije delov programskih skupin, katerih člani (pogosto mlajše generacije) so 

prisiljeni sredstva za svojo plačo iskati na projektnih razpisih, ki po svoji vsebini velikokrat 

nimajo ničesar več skupnega z znanostjo, služijo pa zgolj »preživetju« vmesnega obdobja, ko 

naj bi posameznik spet pridobil sredstva za temeljno raziskovalno delo. 

- Glede na predpisana merila za evalvacijo raziskovalnih skupin se evalvacija izvaja na 

minimalno sedem let (optimalno osem, kot je to denimo v Veliki Britaniji). Po ugotovitvi, za 

koliko raziskovalna skupina odstopa od predpisanih meril, se lahko spremeni višina sredstev 

(primer: če raziskovalna skupina opravi samo 90 % predvidenega oziroma normiranega dela, 

potem se lahko delež njenega financiranja zmanjša za 10 %, ne pa ukine v celoti, kar 

predlagajo trenutna izhodišča). 

Ob tem pa ostro zavračamo poskus uvajanja enotnega »statusa« raziskovalca/visokošolskega učitelja, 

kot ga predlagajo sedanja izhodišča. Prvič, ni jasno, kaj naj bi izraz »status« sploh pomenil pri tem 

izenačevanju. Visokošolski učitelj in raziskovalec sta namreč v sedanjem sistemu nominalni kategoriji, 

tj. »delovni mesti«, ne pa naziva. Predvidevamo, da so snovalci »Izhodišč« imeli v mislih uvajanje 

enotnega naziva, kar bi v praksi delovalo tako, da bi posameznik ali posameznica na neki instituciji 



 
 

 
 

pridobil status raziskovalca, s katerim bi lahko nato delal tudi na vseh drugih institucijah. Spomnimo 

pa, da je podeljevanje nazivov avtonomna pristojnost vsake institucije (raziskovalne in pedagoške), 

posebej zato bi po našem mnenju bil tak način uvajanja enotnega statusa sporen že z vidika z Ustavo 

zagotovljene avtonomije.  

Nadalje, distanciramo se še od uporabe izraza »človeški viri«, ki izhaja iz danes že propadle 

neoliberalne razvojne paradigme, ki je nastala v ZDA v 60-ih letih 20. stoletja, v praksi pa so govor o 

»človeških virih« običajno spremljale grobe kršitve pravic zaposlenih. Namesto tega predlagamo rabo 

ustaljenega izraza »zaposleni« oziroma »delavci«. Kot je razvidno iz že zapisanega, na tej točki 

zavračamo obširnejša izhodišča, ki predvidevajo »možnost prožnega oblikovanja dohodka z bonusi in 

malusi«. Po našem mnenju je eden od ključnih vzvodov zagotavljanja stabilnosti dohodka (kar se tiče 

njegove višine) ohranitev delovnih mest v raziskovalni dejavnosti in visokem šolstvu znotraj sistema 

plač v javnem sektorju, ki ga ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Načelo »bonusov in 

malusov« pa je v direktnem nasprotju z obstoječim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki 

takšnih plačnih instrumentov ne pozna. Uvajanje takih zakonskih izjem bi de facto pomenilo izstop iz 

sistema plač v javnem sektorju, čemur nasprotujemo. 

Prav tako je za nas nesprejemljiv način prehoda na institucionalno financiranje, kakor ga predvidevajo 

»Izhodišča«. Kot smo že zapisali, nasprotujemo predlogu, da bi eden od virov institucionalnega 

financiranja bil popolna ukinitev najslabših programov. Kvečjemu se programi lahko krčijo v tistem 

odstotku, v katerem odstopajo od predpisanega oziroma usklajenega normativa. A tak način 

evalvacije in »finančnih sankcij« je možno uvesti šele po tem, ko bodo programske skupine 

dofinancirane v takšnem obsegu, da bodo finančno pokriti vsi člani raziskovalnih skupin. Namesto 

sedanjih predlogov v smeri institucionalnega financiranja predlagamo, da se v novi ZRRD, podobno 

kot je to že opredeljeno v noveli ZViS, poleg ciljnega financiranja raziskav v višini 1 % BDP do leta 

2020 (ob predhodnem zvišanju za 50 mio evrov od 2017 dalje) vnese tudi 0,8 % BDP kot spodnja 

meja financiranja v letih, ko se gospodarska rast skrči pod 2 % na letni ravni. 

V zvezi z izhodišči za novi ZViS pa se strinjamo s pripombami, ki jih je že posredoval sindikat VSS. Ob 

tem dodatno opozarjamo na izredno nevarno predpostavko, ki je implicitno prisotna v posameznih 

delih »Izhodišč«, namreč, da je »raziskovalno delo«, posebej v delu, ki se nanaša na položaj 

zaposlenih v visokem šolstvu, zmotno in nevarno merjeno ne s številom in kakovostjo znanstvenih 

objav, ampak s količino pridobljenega razpisnega denarja. Menimo, da se kakovost znanstvenega 

dela lahko meri samo po imanentno znanstvenih kriterijih (kar količina dodatnega denarja, 

pridobljenega preko razpisov, seveda ni in ne more biti), ob doslednem upoštevanju specifik vseh 

znanstvenih ved in disciplin. 

 

Branimir Štrukelj, 

glavni tajnik SVIZ Slovenije 

 


