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SINDIKALNA KONFERENCA VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI SVIZ SLOVENIJE 
 
                                                                            Ljubljana, 14. 1. 2021 
                                                                                                                                     Številka: Z1/2021 
 

 

Z A P I S N I K 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, 

ki je bila 14. januarja 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. 

Ostali prisotni: dr. Gregor Polančič, član ekspertne skupine za pripravo NPVŠ, Anja Korošec, strokovna 

sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve, Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ. 

Predsednik uvodoma ugotavlja, da je predsedstvo sklepčno, prisotnih je vseh šest članov obstoječega 

predsedstva. 

Seja predsedstva se je začela ob 9.00 uri. 

 
K 1) Potrditev dnevnega reda 
 
Gradivo: 

➢ Predlog dnevnega reda 
➢ Predlog ZZRID, z dne 8. 12. 2020 

 
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. Poročilo člana ekspertne skupine za pripravo NPVŠ 2021-2030, izr. prof. dr. Gregorja Polančiča 

3. Trenutna situacija glede novega raziskovalnega zakona 

4. Izvajanje hitrih testov za covid-19 za zaposlene v VŠ in RD 

5. Razno 

 
 
K 2) Poročilo člana ekspertne skupine za pripravo NPVŠ 2021–2030, izr. prof. dr. Gregorja Polančiča 
 
Člani so seznanjeni, da posebna ekspertna skupina pripravlja Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 

2021–2030 (NPVŠ21-30). V ekspertni skupino je imenovan tudi član SVIZ-a, dr. Gregor Polančič. SVIZ je skupaj z 

imenovanim že oblikoval predlog svojega stališča, predsedstvo SK VSZ SVIZ je taka stališča na prejšnji seji 

predsedstva podprlo.  

Polančič predstavi dogodke, ki so potekali v zadnjem obdobju v zvezi z NPVŠ21-30. Predstavi prosojnice, ki bodo 

kasneje poslane članom predsedstva. Poudari, da je do sedaj ekspertna skupina pripravila komaj osnutek 

(predlog) izhodišč, ki bodo nato šla na ministrstvo in v medresorsko obravnavo, šele v tej, kasnejši fazi pa lahko 

govorimo o dejanskem predlogu nacionalnega programa, ki bi bil nato sprejet. Zadnji sestanek ekspertne skupine 

je bil 8. decembra 2020. Predstavitev osnutka izhodišč ministrici je bila 14. decembra 2020. Člani skupine so 

zavezani k molčečnosti skupine. Polančič obrazloži, da je vsak član ekspertne skupine podal svoj predlog, 

predsednik skupine je upoštevaje predloge oblikoval čistopis. V prvi fazi se je zaznalo vplive različnih deležnikov, 

zato je skupina čistopis večkrat preverila, pregledala in ga še dodatno dodelala.  
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Polančič v drugem delu predstavitve predstavi osnutek izhodišč za pripravo NPVŠ21-30. Opozori, da je bilo ves 

čas poudarjeno, da se poenoti umetnost, pedagoški in raziskovalni del. Bila je podana tudi želja, da visoko šolstvo 

izstopi iz sistema javnih plač, a je Polančič to pobudo že v osnovi zavrnil. Marina Lukšič Hacin opozori, da osnutek 

v določenih točkah posega tudi v raziskovalno dejavnost (RD), ki poteka na javnih raziskovalnih zavodih (JRZ-jih), 

tudi s spodbudo o enotnem zakonu, ki bi urejal RD in VŠ. Lukšič Hacin vpraša, ali bo ta predlog torej orientiran 

samo v VŠ ali tudi v RD? Če je ambicija urediti primerljivost RD in VŠ, naj se v alineji med cilji zapiše tudi stabilno 

financiranje RD. Polančič pove, da je težava, ker imamo dva ločena zakona. Polančič zabeleži, da bi se težilo k 

financiranju pedagoške in raziskovalne dejavnosti. 

Glavni tajnik SVIZ in predsednik SK VSZ se strinjata, da bi moral biti v razvoju področja visokega šolstva definiran 

tudi status samostojnih raziskovalnih inštitutov. Torej, vzpostavljena jasna relacija glede na RD na VŠ- in JR-

zavodih. Namreč tudi v predlogu novega raziskovalnega zakona je zapisano, da so finančna sredstva namenjena 

tako inštitutom kot univerzam. Ker VŠ-dokument nič ne omenja RD na JRZ-jih, bi bilo potrebno osnutek ustrezno 

dopolniti. Predsednik SK VSZ izrazi predvidevanje, da bo verjetno tudi MIZŠ pozvalo inštitute, da se vključijo. 

Lukšič Hacin poudari jezikovni problem, ko se govori o RD, da se ne govori o ostalih zavodih/inštitucijah, ki izvajajo 

dejavnost znanosti. Namreč tudi JRZ-ji vstopajo v pedagoško dejavnost in v predlog novega raziskovalnega zakona 

je odprt prostor za JRZ-je, z razlogom, da se lažje vstopa v pedagoški proces. Polančič doda, da se bodo v 

naslednjih stopnjah obdelave osnutka tovrstne zadeve še usklajevale. Kljub temu prosi, če lahko posamezen član 

predsedstva svoje pripombe tudi pisno posreduje, nakar bodo o pripombah razpravljali na nivoju ekspertne 

skupine. Glavni tajnik SVIZ pozove, da bi bilo najbolje, če sindikat sistematično pripravi pripombe, medtem ko 

predsednik SK VSZ doda, da bi bilo bolj smiselno pripombe podati takrat, ko bo osnutek odposlan tudi na MIZŠ, 

s pozivom, naj se pripombe vključi v pripravo zaključevanja dokumenta. Podpečan podpira predlagano, se ji pa 

zdi problematično, da v nacionalni program niso zapisali sindikatov. Meni, da je potrebno vztrajati pri tem. Glavni 

tajnik SVIZ doda, da se predstavniki zaposlenih organizirajo kot tisti, ki sooblikujejo politiko delovanja univerz in 

je vključitev sindikatov pri uvrstitvi kvalificiranih predstavnikov zaposlenih kot sooblikovalcev univerz smiselna. 

Korže pove, da se ni smiselno obremenjevati z vsebino zapisanega, saj ne gre za dokument zakonske veljave. 

Prisotni se strinjajo, naj se del glede RD na JRZ-jih in ustreznega financiranja vključi in se podpre kroženje znanja 

med univerzami in inštituti ter naj se v besedilo poskuša vnesti omembo sindikata kot predstavnika zaposlenih. 

Glavni tajnik SVIZ potrdi, da se pripombe naslovi na MIZŠ, saj bo zagotovo prišlo do politične razprave, torej v 

delu, ko bo predlog NPVŠ21-30 prišel v Državni zbor (NPVŠ21-30 skladno z 45. členom Zakona o visokem šolstvu 

namreč sprejme Državni zbor).  

Prisotni se dogovorijo, da Polančič prisotne obvešča o nadaljnjem dogajanju. Predsednik SK VSZ v zaključku še 

navede, da bi se v besedilo NPVŠ21-30 zapisala tudi možnost sprotnega dopolnjevanja in nadgrajevanja besedila, 

namreč 10-letna doba je kar dolga. 

Pet članov predsedstva je sprejelo  

SKLEP št. 2: 

Predsedstvo SK VSZ SVIZ se je seznanilo z osnutkom NPVŠ21-30, ki ga je predstavil član ekspertne skupine izr. 

prof. dr. Gregor Polančič, kot predstavnik zaposlenih v VŠ. Pričakujemo, da se v besedilo NPVŠ21-30 vključi 

tudi raziskovalno dejavnost, ki poteka na JRZ-jih (v vsebinskem in finančnem smislu ustreznega financiranja) 

in sindikat kot predstavnika zaposlenih.  

 

K 3) Trenutna situacija glede novega raziskovalnega zakona 
 
Predsednik SK VSZ pove, da je bilo v drugem delu decembra 2020 izvedenih nekaj usklajevanj z MIZŠ. Navede, da 
smo sedaj s predlogom novega zakona relativno zadovoljni. Vsak sicer lahko najde določene stvari, ki ga zmotijo, 
vendar pa je, gledano celostno, besedilo ustrezno. 
 
V nadaljevanju še pove, da je SVIZ v imenu kompromisa stabilnega financiranja RD odstopil, da se stopnja 
povečevanja financiranja v obsegu 0,1 % BDP letno zmanjša ter pristal na nekoliko nižjo letno stopnjo rasti, le na 
0,08 % BDP. Jasno je tudi zapisana varovalka, da ko je rast BDP negativna, sredstva ne padejo. Predlog zakona 
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vsebuje tudi možnost dodatne zaposlitve do 20 % v okviru iste raziskovalne institucije (podobno kot je že zdaj 
možno na univerzi). Prav tako predvideva ločene razpise ARRS za tri starostne kategorije raziskovalcev. V tej luči 
je SVIZ pristal na opustitev določbe glede omejevanja starejših nad 65 let pri vodenju novih raziskovalnih 
projektov oz. programov. Prav tako ni predvideno nujno soglasje Vlade za imenovanje direktorja JRO (da se 
zmanjša vpliv politike). 
 
Glavni tajnik SVIZ doda, da naj bi prihodnji teden predlog zakona šel na Vlado. To bi bil prvi formalni korak, saj v 
kolikor predlog zakona prejme soglasje Vlade, bo le-ta posredovan v Državni zbor. Če pa soglasja znotraj koalicije 
ne bi bilo, bi poskusili s poslanskim zakonom, pri katerem bi morda prišlo do zadostne večinske podpore s strani 
različnih političnih strank. 
 
Prisotni se strinjajo, da je ključno stabilno financiranje in povečevanje sredstev za znanost. To je največji dosežek. 
 
Soglasno je bil sprejet 
 

SKLEP št. 3:  

Predsedstvo SK VSZ SVIZ se je seznanilo z aktualnim osnutkom novega raziskovalnega zakona, z dne 8. 12. 
2020, ki je v koalicijskem usklajevanju in ga v sedanjem besedilu podpira. 

 
 
K 4) Izvajanje hitrih testov za covid-19 za zaposlene v VŠ in RD 
 
Prisotni podpirajo testiranje in cepljenje. Izrazijo, da gre za odgovoren in utemeljen pristop k reševanju epidemije. 
Podpečan opozori, da je problem različnega mnenja med samim članstvom. Prisotni se absolutno strinjajo, da se 
izpostavi prostovoljnost testiranja in cepljenja. 
 
Po razpravi je vidno, da do sedaj zavodi ubirajo mehke pristope, s čimer se prisotni strinjajo. 
 
Soglasno je bil sprejet 
 

SKLEP. št. 4: 

Predsedstvo SK VSZ SVIZ podpira testiranje za covid-19 v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti na 
prostovoljni osnovi. 

 
 
K 5) Razno 
 
Prisotni se v okviru zadnje točke dnevnega reda seznanijo s potrebo izvedbe nadomestnih volitev za novega člana 
predsedstva SK VSZ SVIZ s področja visokega šolstva. Glavni tajnik SVIZ nadalje predstavi predvidene spremembe 
plačnega sistema in opozori na nevarnost razpustitve enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.  
V zaključku prisotni izmenjajo mnenja o različnih načinih ocenjevanja redne delovne uspešnosti. 
 

SKLEP št. 5:  

Predsedstvo izvede nadomestne volitve za člana predsedstva SK VSZ SVIZ s področja visokega šolstva.  

 
 
Seja se je zaključila ob 11.00 uri. 
 

Zapisala:                                                                              

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

       visokega šolstva in znanosti SVIZ                                       

            


