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 SINDIKALNA KONFERENCA VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI SVIZ SLOVENIJE 
 
                                                                            Ljubljana, 31. 5. 2021 
                                                                                                                                     Številka: Z1/2021 
 

 

Z A P I S N I K 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, 

ki je bila 31. maja 2021 s pričetkom ob 9.00 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, dr. Borut Werber. 

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 predsedstva. 

Seja predsedstva se je začela ob 10.00 uri. 

 
K 1) Potrditev dnevnega reda 
 
Gradivo: 

➢ Predlog dnevnega reda 
➢ Usklajen predlog SVIZ - Kosris 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Aktualno dogajanje 

3. Ponujena možnost pogajanja za nova in bolje vrednotena delovna mesta plačne skupine H02 

4. Tekoča problematika visokega šolstva 

5. Razno 

 
 
K 2) Aktualno dogajanje 
 
Glavni tajnik predstavi aktualno dogajanje med sindikati in Vlado RS. Pove, da se trenutno izvaja izvrševanje 
obveznosti, vezane na stavkovni sporazum. Pojasni, da ne gre za socialni dialog, temveč rutinski ukrep, vezan na 
varčevalne ukrepe iz preteklosti. KSJS je bila tista, ki je peljala vse skupaj k dogovoru, druga skupina pa je bila 
bistveno bolj zadržana in ni želela dogovora, brez da bi se zapisala tudi 8-odstotna odprava varčevalnih ukrepov 
iz časa ZUJF-a, ki pa ni v poglavju začasnih ukrepov, temveč v poglavju trajnih ukrepov. Vlada vztraja, da se glede 
tega ne bo pogajala. KSJS je nato pripeljal do dogovora z nekaj izboljšavami. Prejeli smo nazaj malo dnevnico, ki 
je bila sicer ukinjena, cena prevoza bi se regulirala zgolj na kilometrino (10 %, ne več 8 %), višja malica, višji regres. 
Tu se je dogovarjanje končalo, oblikoval se je čistopis dogovora. Kar pa posledično pomeni, da je potrebno 
dosežen dogovor tudi implementirati v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti. Glavni tajnik pojasni, da se 
je na tej točki zalomilo, predloge aneksov smo namreč prejeli, ne da bi jih predhodno uskladili. Medtem ko bi 
dogovor že moral veljati, saj je dovolj, da ga podpiše en sam (ni enako kot kolektivne pogodbe). Pove, da je GO 
SVIZ torej podal mandat, da se lahko podpiše dogovor, obstajajo pa dileme glede predlogov aneksov. Prisotni 
podajo nekaj vprašanj.  
 

Prisotni člani predsedstva so sprejeli 
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SKLEP št. 2: 

Prisotni so se seznanili z aktualnim dogajanjem na ravni pogajanja Vlade RS z sindikati. 

 

K 3) Ponujena možnost pogajanja 
 
Predsednik SK VŠZ pove, da je SVIZ pred nekaj tedni nepričakovano prejel dopis MIZŠ, naj se udeleži dogovarjanja 
v zvezi s tem, kar je SVIZ pravzaprav v zadnjih letih večkrat sam poslal na MIZŠ (predlogi s strani predvsem Kosrisa 
po boljšem vrednotenju DM na H2). Gre za strokovna delovna mesta, ki so v KPRD že od vsega začetka skromno 
vključena (zgolj 10 DM v plačni podskupini H2). Nenadoma je 11. 5. 2021 ministrstvo predlagalo, naj se izvede 
hiter sestanek na ravni vodstva raziskovalnih zavodov (Kosris), SVIZ-a in nekaterih predstavnikov ministrstva, ki 
so sicer vključeni v plačno dejavnost in so jim te razmere poznane. SVIZ je vabilo prejel en dan pred srečanjem, 
tako na ravni SVIZ ni bilo možnosti usklajevanj. Predsednik opiše sestanek in pojasni, da se je na srečanju izkazala 
majhna možnost, da se tarifni del KPRD v delu plačne podskupine H2 odpre. Tako je SVIZ s Kosrisom na podlagi 
zelene luči MJU in MIZŠ uskladil osnutek predloga, tj. 13 novih DM na H2. Vse skupaj je potekalo zelo hitro, v tem 
času ni bilo mogoče sklicati predsedstva SK VŠZ. Predlog v gradivu je usklajen predlog Kosrisa s SVIZ-om. Od 15 
novih DM je zdaj ostalo 13 novih DM, hkrati gre za povišanje obstoječih delovnih mest, vendar pa je bilo to 
zvišanje tudi s strani SVIZ znižano na realno vrednost. Predsednik ta predlog ocenjuje kot dokaj realen. Doda, da 
bi bilo ustrezno, da to ozko nišo dogovarjanja skušamo doseči, ki pa je možna res samo za plačno podskupino H2.  
 
Glavni tajnik doda, da gre za malce neobičajno ponudbo, ki ima očitno v ozadju neke dogovore MIZŠ z vodstvi 
raziskovalnih inštitutov, vendar pa lahko to storijo zgolj skozi pogajanja s sindikati. Poudari, da je ta predlog, ki 
smo ga s Kosrisom uskladili, predlog, ki šele grez naše strani na MIZŠ. Zakaj je državni sekretar spremenil stališče, 
ne vemo, in potrdi, da je res ozka časovna niša, v kateri lahko to storimo ter opozori, da vsako širjenje predloga 
pomeni konec. Največje vprašanje je, kako bo MJU na koncu odreagiralo. Glavni tajnik pozove, naj poskusimo 
slednje podpreti, brez da bi odpirali novo presežnost, sicer nimamo možnosti in bo vse padlo v vodo. Glavni tajnik 
ponovno opozori na časovno nišo in da je potrebno to priložnost čim hitreje izkoristiti. Predsednik SK VŠZ doda, 
da je zaposlenih na teh DM zelo malo, tako da ostali finančno v vsakem primeru, saj gre za nedvomno 
upravičenost novih in bolje vrednotenih DM v H2, ne bi bili oškodovani. 
 
Dr. Lukšič Hacin predlog podpira, opozori pa, da je potrebno članom predstaviti, kakšne so nadaljnje poteze za 
raziskovalce. Hkrati je potrebno paziti pri kompetencah ljudi, ki so zaposleni na delovnih mestih v tarifnem 
razredu VII/2 in so v plačni razvrstitvi nekaterih zaposlenih z doktoratom. Potrebno bo spremljati, kakšne 
strokovnjake se bo zaposlovalo in da bo zadeva transparentna. Predsednik SK VSZ doda, da so bile pred leti 
urejene anomalije tudi za H01, za H02 pa še ne. Prisotni se pridružujejo mnenju sindikalne zaupnice Lukšič Hacin. 
Opozorilo je na mestu, potrebna bo pazljivost pri DM VII/2 z višjim vrednotenjem, da ne bo prevelikih razlik med 
najvišjimi nazivi.  
 
Soglasno je bil sprejet 
 

SKLEP št. 3:  

Predsedstvo SK VSZ podpira nadaljevanje pogajanj za nova in bolje vrednotena delovna mesta plačne 
podskupine H02. 

 
 
K 4) Tekoča problematika visokega šolstva 
 
Dr. Werber opozori na glavne problematike, ki so trenutno prisotne na področju visokega šolstva. Med drugim 
opozori na zaposlovanje docentov na delovno mesto asistenta. Pove, da na UL ni problem samo z docenti, temveč 
tudi z izrednimi profesorji, medtem ko upokojeni profesorji s civilnimi pogodbami o delu držijo svoje predmete. 
Glavni tajnik pove, da bi bilo v prihodnosti (ne)upokojevanje potrebno nasloviti in reševati v okviru rektorske 
konference. Dr. Korže spomni, da v kolikor si habilitiran v posamezni naziv, nimaš pa predavanj, ne moreš dobiti 
učiteljskega mesta, vse dokler nimaš kvote ur. Gre za problem kadrovske politike, ki bi jo bilo potrebno prevetriti. 
Prisotni se strinjajo. Dr. Werber nadalje opiše nedavno izveden mednarodni sestanek v okviru projekta HERC, na 
katerem sodeluje. Pove, da na Japonskem v času epidemije ni bilo popolnega zaprtja univerz, temveč so deležniki 
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tamkajšnjega visokošolskega sistema samo poslušali navodila medicinske fakultete. Dr. Werber poda idejo, da bi 
lahko sindikat naslednjič predlagal, da se upošteva samo medicinsko fakulteto in ne ministrstva. Univerze se 
morajo bolj izpostavljati, pokazati in povedati svoje mnenje, še doda. Prav tako še pove, da bodo v ZDA podaljšali 
študij v poletje, saj med študijskim letom študentje niso mogli opravljati obveznih praks. Dr. Werber meni, da bi 
morali kot sindikat opozoriti, da je ta generacija ogrožena in je potrebno kvaliteto prakse obdržati. Predsednik SK 
VSZ pove, da je za to v prvi vrsti pristojno ministrstvo, zlasti v primeru študijev, ki so vezani na prakso. V zaključku 
sindikalni zaupnik poda pobudo, da SVIZ svojo spletno stran v omejenem obsegu prevede v angleški jezik, torej, 
da se vzpostavi takšna spletna stran SVIZ, na katero se da sklicevati, ko naše članstvo sodeluje s tujimi kolegi. 
Prisotni se strinjajo z zapisanimi opozorili in predlogi ter povedo, naj jih uporabi, ko bo aktualno. Werber ob 
koncu poudari, da je naša vloga, da opozarjamo in ponujamo rešitve (pokažemo boljše prakse).  
 
Pravna služba SVIZ opozori na zelo sporne spremembe Zakona o tujcih (ZTuj-2F), ki so se pričele uporabljati v tem 
tednu in drastično posegajo na področje študija študentov tujcev ter zaostrujejo pogoje, pod katerimi lahko tuji 
študenti pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija v Sloveniji. Prisotni se po obrazložitvi in 
izmenjavi mnenj strinjajo, da takšni nenadni in neustrezni spremembi ureditve položaja študentov tujcev 
nasprotujejo ter se strinjajo, da SVIZ v tej luči oblikuje izjavo za medije.  
 

SKLEP. št. 4: 

Sviz nasprotuje spremembi Zakona o tujcih.  

 
 
K 5) Razno 
 
V okviru pete točke dnevnega reda poteka razprava o ostalih zadevah, ki se v tem času tičejo visokega šolstva in 
znanosti.  
 
 
Seja se je zaključila ob 12.00 uri. 
 

Zapisala:                                                                              

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

       visokega šolstva in znanosti SVIZ                                       

            


