
 
 

 
 

 

Z A B E L E Ž K A 

 

seje predsedstva sindikalne konference VŠ+Z z dne 24. februarja 2016, ob 9.00 uri v sejni 

sobi SVIZ na Oražnovi 3 v Ljubljani. 

 

Z naslednjim dnevnim redom: 

1. Aktualna dogajanja (glavni tajnik) 
2. Predlog novele ZVIS - mnenje konference VŠ+Z pri SVIZ 
3. Imenovanje predstavnika sindikata v Svet NAKVIS-a 
4. Razno 

 

Prisotni člani predsedstva: Danilo Korže, Mojca Čuček, Danijel Grafenauer, Ivan Lešnik, 

Jože Pungerčar; 

Opravičeno odsotna: Muharem Husić, Tomaž Ulčakar 

 

Ostali prisotni: Branimir Štrukelj, Seliškar Tone, Natalija Vrečer, Marina Lukšič, Igor Zajc, 

Tjaša Podpečan, Metka Straus. 

 

Ad 1) 

 

Glavni tajnik je prisotne seznanil, da so se pričela pogajanja v zvezi z odpravo anomalij v 

plačnem sistemu. V ta namen je bila tudi oblikovana delovna skupina. Zaenkrat bi se pogajali 

le o odpravi anomalij v plačni skupini J, odprte pa ostajajo ostale plačne skupine - D, H in 

ostale. Vlada želi tudi odpreti spremembe ZSPJS in ZJU. Glede odprav anomalij ni enotnega 

stališča sindikatov, tako da bo usklajevanje negotovo in skoraj gotovo do dogovora ne bo 

prišlo. Želja vlade je, da se pogajanja zaključijo do konca letošnjega marca, kar pa je povsem 

nerealno. 

 

Ad 2) 

 

Glavni tajnik in Tone Seliškar sta prisotne seznanila z novelo Zakona o visokem šolstvu, ki jo 

je pripravila delovna skupina. Opozorila sta na bistvene spremembe, ki jih novela prinaša. 

Končnega besedila, kljub obljubi MIZŠ, do seje predsedstva še ni bilo. Bistvene so 

spremembe pri akreditacijah, demokratizaciji in pri financiranju. Dokončni model financiranja 

bo določen v uredbi, ki naj bi bila pripravljena do konca marca. 

 

Pri prisotnih je bila izražena bojazen, da ne bi način financiranja prizadel UM in Up, 

predvsem pa bojazen, da ne bi financiranje študijske dejavnosti finančno oslabilo znanstvene 

dejavnosti. Želeli bi, da bi bila taka zagotovila opredeljena v uredbi. 

 

Sprejeti so bili sledeči sklepi: 

 

1. Člani predsedstva sindikalne konference bodo dokončno stališče glede novele 
sprejeli, ko bodo prejeli dokončno besedilo novele; 



 
 

 
 

 

 

2. V noveli je treba v celoti upoštevati odločbo US, ki določa, da je potrebno urediti tako 
status javne službe kot tudi transparentnost in predvidljivost financiranja visokega 
šolstva;  

3. Model financiranja predsedstvo sicer podpira, vendar je potrebno vgraditi varovalko 
glede financiranja znanosti. 

 

Ad 3) 

S strani NAKVIS smo prejeli dopis, da bo mandat predstavnika sindikata v svetu NAKVIS 

prenehal ter da naj sindikat do 15. 7. 2016 predlaga novega člana sveta. 

 

Predsednik sindikalne konference Danilo Korže je povedal, da pozna primernega kandidata, 

ki se strinja s kandidaturo, in sicer red. prof. dr. Bruna Završnika z Univerze v Mariboru. 

 

Konferenca bo poskušala pridobiti še dodatne predloge drugih ustreznih kandidatov in bo 

najprimernejšega predlagala agenciji. 

 

Ad 4) 

 

Ivan Lešnik je opozoril na nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v zvezi z delovnim razmerjem 

čistilk na UP, ki so bile prenesene na zunanjega izvajalca, nahajajo pa se v dokaj neugodni 

situaciji zaradi domnevnih kršitev pravic iz delovnega razmerja, ki jih povzroča prevzemnik. 

 

Drugih predlogov ni bilo. 

 

Ljubljana, 24. 2. 2016 

 

                                                                                                         Zabeležil 

                                                                                                     Tone Seliškar 

 

 

 

 

 

 

 

 


