
SINDIKALNA KONFERENCA VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI SVIZ SLOVENIJE 
 
                                                                            Ljubljana, 28. 9. 2020 
                                                                                                                                     Številka: Z1/2020 
 

 

Z A P I S N I K 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, 

ki je bila 28. septembra 2020 s pričetkom ob 13.30 uri, na daljavo, preko spletne povezave 

 

Prisotni člani predsedstva: dr. Jože Pungerčar, mag. Mojca Čuček, dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Danijel 

Grafenauer, dr. Danilo Korže, Tjaša Podpečan, Katarina Košmrlj Muha. 

Ostali prisotni: Anja Korošec, strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve, Branimir Štrukelj, glavni tajnik 

SVIZ. 

Predsednik uvodoma ugotavlja, da je predsedstvo sklepčno, prisotni so vsi člani. 

 

Seja predsedstva se je začela ob 13.30 uri. 

 
K 1) Potrditev dnevnega reda posveta 
 
Gradivo: 

➢ Predlog dnevnega reda, dopolnitev 
➢ Stališča SVIZ pri oblikovanju NPVŠ 2021-2030 
➢ Predlog ZZRID, ki je v medresorskem usklajevanju 
➢ Smernica za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru štud. leta 2020/2021 
➢ Predlog dopisa za MIZŠ, predlog KOsRIS-a glede dopolnitve in spremembe delovnih mest v KPRD, 

tabela primerljivih delovnih mest v KPVIZ in KPRD 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 1: 
Predsedstvo sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ dopolnjuje dnevni red na sledeči način: 

1. Dopolnitev dnevnega reda 

2. Aktualno dogajanje 

3. Nacionalni program visokega šolstva RS 2021–2030 

4. Trenutna situacija glede novega raziskovalnega zakona 

5. Način izvedbe visokošolskega študija v letu 2020/2021 

6. Ureditev razmer za strokovna delovna mesta v raziskovalni dejavnosti 

7. Razno 

 
 
K 2) Aktualno dogajanje 
 
Glavni tajnik predstavi pogajanja o petem protikoronskem paketu in pove, da se Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic Covid-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva in gospodarstva se še vedno 
usklajuje med resorji. Okvirno naj bi pričel veljati s 30. septembrom 2020. Nadalje glavni tajnik predstavi odprtje 
Zakona o demografskem rezervnem skladu, ki bi po vsebini celotno premoženje spravil pod nadzor Vlade RS. 
Prisotni so se seznanili z aktualnim dogajanjem. 
 
  



K 3) Nacionalni program visokega šolstva RS 2021–2030 
 
Glavni tajnik pove, da posebna ekspertna skupina pripravlja Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 
2021–2030. V ekspertni skupino je imenovan tudi član SVIZ-a, dr. Gregor Polančič. SVIZ je skupaj z imenovanim 
že oblikoval predlog svojega stališča (v gradivu). Dr. Danilo Korže pojasni, da je bila ekspertna skupina sestavljena 
izmed članov Sveta RS za visoko šolstvo. Nadalje pove, da je sindikat VSS sestavi ekspertne skupine nasprotoval, 
ker so želeli v skupino spraviti svojega člana, za razlog nasprotovanja pa so zatrjevali procesne napake. Glavni 
tajnik pojasni, da postopek resda ni bil ustrezno izveden, smo se pa nato na SVIZ-u dovolj ustrezno organizirali in 
pripravili primerna izhodišča. Dr. Gregor Polančič nam sedaj redno poroča o sestankih in se striktno opredeljuje 
v okviru svojega mandata. Glavni tajnik predlaga, da se dr. Polančiča povabi na naslednjo sejo predsedstva SK 
VSZ SVIZ, kjer bo lahko predstavil trenutno dogajanje.  
 

SKLEP š. 2:  

Predsedstvo sindikalne konference SK VSZ podpira trenutno oblikovana stališča SVIZ glede novega 
Nacionalnega programa visokega šolstva RS 2021–2030. Po potrebi jih v prihodnje dopolni.  

 

SKLEP št. 3:  

Predsedstvo SK VSZ povabi dr. Gregorja Polančiča, člana ekspertne skupine za pripravo Nacionalnega 
programa visokega šolstva RS 2020–2030, da se pridruži na naslednji seji predsedstva in predstavi dosedanje 
dogajanje. 

 
 
K 4) Trenutna situacija glede novega raziskovalnega zakona 
 
Predsednik SK VSZ SVIZ uvodoma pojasni, da so se deležniki na temo novega raziskovalnega zakona 3. 9. 2020 
sestali na MIZŠ. Pove, da je šlo je za usklajevalni sestanek, kjer je državni sekretar za visoko šolstvo in znanost 
izkazal pripravljenost, da se z SVIZ-om usklajuje kot s pomembnim deležnikom v tem procesu. Druga skupina, s 
katero se je MIZŠ sestajal, so bili rektorji univerz. V medresorskem usklajevanju sta MF in MJU na predlog 
zadnjega čistopisa predloga zakona podala neustrezne pripombe, ki posegajo v celotno sestavo namena novega 
raziskovalnega zakona. MIZŠ in SVIZ se s pripombami MF in MJU nista strinjala, zato sta sklenila dogovor, da MIZŠ 
pripravi pisni odgovor ter ga pred pošiljanjem na MF in MJU pošlje v pregled SVIZ-u. SVIZ se je z osnutkom MIZŠ 
strinjal (z nekaj dopolnitvami), tako sta skupaj odločno zavrnila ključne točke predlaganih sprememb s strani MF 
in MJU.  
 
Prisotni izkazujejo podporo, da je najbolj osrednja točka novega zakona stabilno financiranje. Vsi prisotni 
soglašajo, da v kolikor novi zakon ne bo predvidel stabilnega financiranja in rasti sredstev za raziskovalno 
dejavnost, od predloga novega zakona v popolnosti odstopajo. V ta namen se skliče izredno seje predsedstva, 
kjer se sklene, da je podpora novemu zakonu preklicana. 
 
Predsedstvo SK VSZ soglaša, da SVIZ ob naslednjem vabilu na sestanek zaprosi še za neposredno prisotnost 
ministrice.  
 

SKLEP št. 4:  

Predsedstvo SK VSZ podpira stališča do stabilnosti in povečevanja financiranja raziskovalne dejavnosti na 
način, kot je sedaj zapisano v predlogu novega raziskovalnega zakona ter se ne strinja s pripombami MF in 
MJU. SVIZ bo takšno stališče zagovarjal tudi na prihodnjih usklajevanjih na MIZŠ. Ob vabilu na naslednji 
sestanek SVIZ k udeležbi poziva tudi ministrico za izobraževanje, znanost in šport, z namenom da se do 
zadnjega predloga zakona opredeli ter predstavi svojo strategijo in videnje, kako bo, kot resorna ministrica, 
cilj dosegla tudi na Vladi RS in pri usklajevanju z ostalimi resorji. 

 
 
K 5) Način izvedbe visokošolskega študija v letu 2020/2021 
 
Strokovna služba SVIZ in glavni tajnik predstavita potek oblikovanja končnih smernic MIZŠ in NIJZ za izvedbo 
študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021. 
 



Dr. Danilo Korže opozori na problem velikih študijskih skupin. Pove, da je UM najela pet kinodvoran za prve 
letnike, obstoječe predavalnice pa se sedaj uporabljajo namesto laboratorijev. Pri manjših skupinah višjih letnikov 
se bo študijska dejavnost izvajala na daljavo. Katarina Košmirlj Muha doda, da na UP študijski proces poteka po 
večini na daljavo. Tjaša Podpečan predstavi delovanje UL, ki v precejšnji meri podpira kombiniran sistem, je pa 
tudi prepuščeno članicam, upoštevaje naravo študija. Katarina Košmirlj Muha opozori, da so sprejeli pravilnik o 
delu na daljavo, pogodb o zaposlitvi niso spreminjali, nadomestil za uporabo lastnih sredstev niso dogovorili, po 
navedbah vodstva pa jih niti nimajo namena izplačati.  
 
Prisotni se strinjajo da se sindikalnim zaupnikom s področja VŠZ SVIZ pošlje opozorilo na nujnost sklenitve nove 
pogodbe o zaposlitvi, z obrazložitvijo, da aneks in pravilnik za spremembo lokacije dela ne zadostujeta. Obenem 
se resorno ministrstvo s posebnim dopisom pozove, naj rektorje in direktorje opozori na nujnost sklenitve novih 
pogodb o zaposlitvi in vnosa določbe o nadomestilu za uporabo lastnih sredstev, in sicer vsem tistim zaposlenim, 
ki tega še nimajo urejenega.  
 

SKLEP. št. 5: 

SVIZ glede opravljanja dela na domu pripravi ustrezna navodila, ki se pošljejo sindikalnim zaupnikom. SVIZ na 
podoben način pripravi poziv za resorno ministrstvo, naj na zakonito opravljanje dela na domu opozori vodstvo 
inštitutov in univerz. 

 
 
K 6) Ureditev razmer za strokovna delovna mesta v raziskovalni dejavnosti 
 
V okviru šeste točke predsednik SK VSZ SVIZ pojasni problematiko slabo ovrednotenih strokovnih delovnih mest 
v raziskovalni znanosti in posledično pomanjkanje kadra. Pojasni, da je bila v ta namen na SVIZ-u ustanovljena 
delovna skupina, vodja skupine je sindikalni zaupnik z Gozdarskega inštituta Slovenije, Robert Krajnc. Predsednik 
SK VSZ SVIZ predlaga, da bi skušali formalno zagnati delo imenovane delovne skupine, obenem pa poslati dopis 
na MIZŠ, kot smo ga že poslali jeseni 2019. Da se skuša z resornim ministrstvom vzpostaviti stik. Prisotni se 
strinjajo, SVIZ pošlje ponovni dopis, v katerega se vključi, da nazadnje nismo prejeli odgovora.  
 
 

SKLEP št. 6:  

SVIZ pripravi dopis, s katerim MIZŠ pozove naj odgovori na že poslani dopis v letu 2019 v zvezi z dogovarjanjem 
glede vrednotenja DM, v kontekstu že osnovnih delovnih mest znotraj raziskovalne in visokošolske 
dejavnostmi. 

 
 
K 7) Razno 
 
Tjaša Podpečan izpostavi poziv sindikata VSS k začetku pogajanj o normativni ureditvi delovnega časa in delovne 
obveznosti KPVIZ. Prisotni tekom razprave soglašajo s previdnim ravnanjem, da se že obstoječe pravice v KPVIZ 
ne poslabšajo. Prisotni se strinjajo, da v načelu ne podpirajo odpiranja kolektivnih pogodb brez utemeljenega 
razloga.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 16.00 uri. 
 

Zapisala:                                                                              

Anja Korošec, strokovna sodelavka za pravne zadeve  Jože Pungerčar, predsednik konference 

       visokega šolstva in znanosti SVIZ                                       

      

                                                                                                                  


