
SINDIKALNA KONFERENCA VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI SVIZ SLOVENIJE 
 
                                                                            Ljubljana, 5. 4. 2019 
                                                                                                                                     Številka: Z3/2019 
 

 

Z A P I S N I K 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, 

ki je bila 5. aprila 2019 s pričetkom ob 14. uri v prostorih SVIZ (Oražnova ulica 3, Ljubljana) 

 

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

Opravičeno odsotni člani predsedstva: dr. Danijel Grafenauer, dr. Ivan Lešnik, dr. Danilo Korže. 

Ostali prisotni: dr. Boštjan Nedoh, Anja Korošec, strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve, Branimir 

Štrukelj, glavni tajnik SVIZ. 

Predsednik uvodoma ugotavlja, da je predsedstvo sklepčno, saj so prisotni štirje člani od sedmih. 

 

Seja predsedstva se je začela ob 14. uri. 

 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda posveta 
 
Gradivo: 

➢ predlog dnevnega reda 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 1: 
Predsedstvo sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ potrdi naslednji dnevni red: 

1. Predstavitev dosedanjega poteka usklajevanj o novem Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 

dejavnosti 

2. Priprave na dvodnevni izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov VŠZ (15. in 16. 4., Strunjan) 

3. Razno 

 
 
K 2) Predstavitev dosedanjega poteka usklajevanj o novem ZZRID 
 
Sindikalni zaupnik z ZRC SAZU Boštjan Nedoh, kot s strani SVIZ-a imenovani član delovne skupine za pripravo 
predloga ZZRID, je zbranim predstavil dotedanji postopek oblikovanja novega ZZRID. Uvodoma je navedel, da je 
minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo sredi februarja 2019 sklical srečanje delovne skupine 
z namenom, da bi bil to edini sestanek, na kateri bi delovna skupina zgolj potrdila predlagani osnutek zakona, 
brez morebitnih novih pripomb. Ministrstvo je pojasnjevalo, da gre za isti predlog, kot naj bi ga člani delovne 
skupine že prejeli ob primopredaji prejšnje ministrice. Izkazalo se je, da temu ni tako, saj je predlog vseboval 
precej sprememb in je bil v tej prvotni verziji popolnoma nekonsistenten. Kolega Nedoh je še povedal, da je 
temeljna sprememba v načinu financiranja in da sedaj programske skupine ostajajo v večini samo še evalvacijske 
enote, medtem ko je prejšnja različica predloga ohranjala programske skupine tudi kot enoto financiranja. 
Pojasnil je tudi, da so v delovni skupini izhajali iz predvidevanja, da zakon ureja raziskovalno dejavnost, ne glede 
na to, na katerem tipu institucije se izvaja. Tako odslej tudi univerzam pripadajo ustanoviteljska sredstva, ki jih 
te doslej niso imele. Vprašanje je zgolj, po kateri formuli se bo ta izravnava izvedla. Obstoječi predlog zakona na 
novo določa stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti, ki je sestavljeno iz treh stebrov (programski, 
institucionalni in razvojni steber). Nadalje je pojasnil, da razvojni steber lahko obsega do največ 10 odstotkov 
stabilnega financiranja, ki ga institucija doseže, in sicer v okviru pogajanj med institucijo in ministrstvom. Skladno 



s tem bo institucija sklepala šestletne pogodbe o financiranju in sredstva za razvojni steber bodo posledično 
enaka za celotno šestletno pogodbeno obdobje. Formula za naraščanje sredstev za programski in institucionalni 
steber bo določena v zakonu. Institucija se sama odloči, ali bo okrepila posamezne programske skupine ali pa bo 
ustanovila nov program na podlagi teh sredstev, kar glede na trenutno veljavno zakonodaje še ni možno. 
Projektni del bo potekal enako preko ARRS, tu ni bistvenih sprememb. Boštjan Nedoh je povedal, da si kot član 
delovne skupine med drugim prizadeva, da bi imeli predstavniki reprezentativnih sindikatov svojega predstavnika 
tudi v upravnem odboru ARRS-ja. Boštjan Nedoh je v zaključku predstavitve predloga ZZRID dodal, da je zaveza 
1 % BDP do leta 2024 v trenutni predlog zakona vključena, težje pa je opredeliti oziroma predvideti, kdaj bo le-ta 
dosežena. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na tem mestu izpostavil, da je treba tudi jasno določiti, kateri 
BDP je mišljen (obstoječi, tekoči ali v predhodnem letu). Dodatno je pojasnil, da je realizacija BDP-ja razvidna šele 
meseca marca v tekočem letu za predhodno leto. Članica predsedstva Marina Lukšič Hacin je predstavila 
simulacijo naraščanja sredstev po napovedi UMAR-ja. Pojasnila je, da delež denarja narašča v vseh treh stebrih 
(ISF, PSF, RSF) z določenimi deleži/razmerji ob predpostavki 1 % BDP-ja do leta 2024. Simulacija je bila izvedena 
na Kemijskem inštitutu, direktor inštituta dr. Anderluh je simulacijo pregledal in jo odobril. Glavni tajnik je 
opozoril na temeljno težavo, in sicer da še nimamo izdelanega stališča Ministrstva za finance, zato je težko o 
zadevi celovito razpravljati. Hkrati je predlagal, da bi bilo treba tudi v vmesnih točkah zagotoviti določene 
mejnike, kako priti do 1 % BDP -ja. Na tem mestu je glavni tajnik napovedal, da se bo srečanja delovne skupine, 
ko bodo na njem prisotni predstavniki Ministrstva za finance, udeležil tudi sam.  
 
 
K 3) Priprave na dvodnevni izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov VŠZ 
 
Glavni tajnik SVIZ je pojasnil, da so vsa predavanja, ki bodo potekala na dvodnevnem izobraževalnem seminarju, 
večinoma že dogovorjena. Predsednik SK je poročal, da je doslej prispelo 25 od 44 prijav sindikalnih zaupnikov 
na izobraževalni seminar, razlogi za neudeležbo neprijavljenih pa so različni. Sindikalni zaupniki z območnega 
odbora Podravje so sporočili nestrinjanje, ker je za lokacijo izbran Strunjan. Nadalje je predsednik SK VŠZ 
izpostavil še, da je treba prilagoditi le še točke dnevnega reda zbora SK VŠZ, ki bo potekal drugi dan in v katere je 
nujno vključiti tudi točko o procesu oblikovanja predloga ZZRID. 
 
 
K 4) Razno: 
 
V četrti točki dnevnega reda seje predsedstva SK VŠZ je predsednik povzel aktualno dogajanje na področju 
visokega šolstva in znanosti. V okviru tega je predsedstvo SK VŠZ razpravljajo o ponovnem imenovanju člana 
Sveta za visoko šolstvo ter o odstopu sindikalnega zaupnika z Univerze na Primorskem, dr. Ivana Lešnika, kjer je 
podrobnosti za to odločitev pojasnil glavni tajnik.  

 
Predsednik SK VŠZ je pojasnil, da je na Univerzi na Primorskem 54 članov sindikata, tako mora sindikat SVIZ 
Univerze na Primorskem čimprej izvoliti novega sindikalnega zaupnika. Ker je pa je bil dr. Lešnik doslej tudi član 
predsedstva VŠZ, bo potrebno izpeljati tudi nadomestne volitve za člana predsedstva. Prisotni so se strinjali in 
jasno izrazili interes, da so v predsedstvo enakovredno vključeni člani iz osrednjeslovenske, podravske in 
primorske regije, zato je smiselno, da bi bil tudi nadomestni član predsedstva predstavnik z Univerze na 
Primorskem. 
 
 
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                                       

      

                                                                                                                  
 


