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SINDIKALNA KONFERENCA VISOKEGA ŠOSLTVA IN ZNANOSTI SVIZ SLOVENIJE 
 

Ljubljana, 16. 4. 2019 
Številka: Z4/2019 

 
 

Z A P I S N I K 

ZBORA SINDIKALNE KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI,  

ki je bil 16. aprila 2019 s pričetkom ob 13. uri v Hotelu Lavender v Strunjanu 

 

Prisotnost: Po poimenskem seznamu prisotnih sindikalnih zaupnikov/-ic, ki je priložen zapisniku. 

 

Začetek zbora je bil ob 13. uri. 

Sejo je vodil predsednik SK VŠZ dr. Jože Pungerčar. 

 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda posveta 
 
Gradivo: - predlog dnevnega reda 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 1: 
Zbor Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ potrdi naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. zbora sindikalne konference (zapisnik volilnega zbora se nahaja na 

www.sviz.si) 

3. Aktualna problematika na področju sindikalne konference 

 a. Predstavitev in razprava o osnutku in sprejemanju novega raziskovalnega zakona 

 b. Informacija o pripravi novele visokošolskega zakona 

4. Priprave na nadomestne volitve članov predsedstva SK VŠZ 

5. Razno 

6. Zaključek sindikalne konference 

 
 
K 2) Potrditev zapisnika 1. zbora sindikalne konference 
Gradivo: - zapisnik volilnega zbora se nahaja na spletni strani www.sviz.si na podstrani sindikalne konference  
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 2:  
Zbor SK VŠZ potrjuje zapisnik 1. zbora sindikalne konference, z dne 17. 9. 2018. 

 
 
K 3) Aktualna problematika na področju sindikalne konference 
 
V okviru tretje točke dnevnega reda je zbor SK VŠZ razpravljal o poteku oblikovanju predloga novega Zakona o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) ter o pripravi novele Zakona o visokem šolstvu. 
 
 

  

http://www.sviz.si/
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a. Predstavitev in razprava o osnutku in sprejemanju novega raziskovalnega zakona 
 
Predsednik SK VŠZ predstavi, da je SVIZ kot člana delovne skupine za pripravo predloga ZZRID imenoval 
sindikalnega zaupnika dr. Boštjana Nedoha. Nadalje pojasni, da je bila delovna skupina za pripravo predloga 
ZZRID oblikovana že s sklepom prejšnjega ministrstva. Konec februarja 2019, po začetku dela nove Vlade RS, je 
dr. Boštjan Nedoh prejel osnutek predloga ZZRID, za katerega je MIZŠ zagotavljal, da v njem v primerjavi z 
osnutkom, dogovorjenim v prejšnjem mandatu, ni bistvenih sprememb. Izkazalo se je, da temu ni tako, tako je 
SVIZ aktivno pristopil k sodelovanju v delovni skupini. Predsednik SK VŠZ izpostavi, da je SVIZ danes, 16. 4. 2019, 
prejel končni osnutek čistopisa predloga ZZRID, ki bo poslan v javno obravnavo. Čistopis vključuje vse predlagane 
pripombe, med drugim tudi s strani SVIZ-a. Predsednik SK VŠZ predlaga, da se osnutek čistopisa posreduje vsem 
sindikalnim zaupnikom s področja znanosti in visokega šolstva, hkrati pa se jim posreduje tudi osnutek prvega 
predloga ZZRID, ki ga je ministrstvo poslalo konec februarja 2019. Sindikalne zaupnike se pozove, naj svoje 
morebitne pripombe v dveh tednih posredujejo strokovni službi SVIZ. Po preteku roka za posredovanje pripomb 
bo sklican zbor sindikalnih zaupnikov visokega šolstva in znanosti z namenom, da le-ta prejete predloge 
obravnava ter se do njih opredeli. Predsednik SK VŠZ pojasni, da osnutek predloga ZZRID sindikalnim zaupnikom 
ni bil poslan prej, saj je bil temeljni cilj (neprimerni) osnutek v okviru srečanjih delovne skupine najprej oblikovati 
do te mere, da bo le-ta enak dogovoru, ki so ga člani delovne skupine že dosegli v mandatu prejšnje Vlade RS.  
 
Sindikalno zaupnico Ano Rotter je zanimalo, če lahko osnutek posreduje svojim članom. Predsednik to podpre in 
oceni kot primerno. Ob tem glavni tajnik SVIZ predlaga, naj sindikalni zaupniki v okviru svojih zavodov in inštitutov 
skličejo zbor z svojimi člani, po tem, ko bi se člani z osnovnim besedilom najprej seznanili. Sindikalna zaupnica 
Marina Lukšič Hacin je predlagala, naj bo osnutek predloga iz februarja 2019 res zgolj informativne narave, ko pa 
se bo predlog sprememb posredovalo članom, naj sindikalni zaupniki izhajajo zgolj iz obstoječega čistopisa. 
 
Sindikalni zaupnik Boštjan Nedoh je natančneje predstavil, kako je potekalo oblikovanja novega ZZRID, ter 
pojasnil, da je sam potek oblikovanja predloga novega ZZRID predstavil tudi na seji predsedstva VŠZ SVIZ, sklicani 
5. aprila 2019. Uvodoma je navedel, da je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. 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 zastopalo stališče, da gre za 
enak 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. Boštjan Nedoh je še pojasnil, da je temeljna sprememba 
v načinu financiranja in da sedaj programske skupine ostajajo v večini samo še evalvacijske enote, medtem ko je 
prejšnja verzija predloga ohranjala programske skupine tudi kot enoto financiranja. Povedal je še, 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 lahko 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 med drugim prizadeva, da bi imeli predstavniki 
reprezentativnih sindikatov svojega predstavnika tudi v upravnem odboru ARRS-ja. Boštjan Nedoh je v zaključku 
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, hkrati pa je poudaril, da imamo zdaj priložnost, da zahtevamo čimprejšnjo 
uresničitev zaveze. Prisotni so predlagali, da se v predlog zakona zapiše točen datum, da ne bi prišlo do zamika 
oziroma zamude. Glavni tajnik je izpostavil, da je stališče SVIZ-a leto 2024, s katerim se strinja tudi resorno 
ministrstvo, je pa potrebno znotraj tega obdobja vzpostaviti ustrezno dvigovanje sredstev.  
 
Predsednik SK VŠZ je predlagal, da terminov za oddajo pisnih pripomb, kot so bili podani v razpravi, ne dajemo v 
sklep ter se s tem omejujemo, saj gre zgolj za izhodišče pogajalske skupine. Pripombe pa naj bodo podane v duhu 
sprejetega sklepa.  
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Prisotni so se strinjali s predlogi in soglasno sprejeli 

Sklep 3: Spremno besedilo in čistopis ter februarsko verzijo ZZRID strokovna služba SVIZ pošlje dan 
kasneje, 17. 4. 2019, vsem sindikalnim zaupnikom iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. 
 
Sklep 4: Zbor SK VŠZ se je seznanil s potekom postopka za sprejem novega raziskovalnega zakona, 
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID). Pri vseh ključnih pripombah na 
osnutek ZZRID omenjeni zbor v celoti podpira kritično mnenje in prizadevanja predsedstva SK VŠZ in 
predstavnika SVIZ-a v delovni skupini Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za 
pripravo tega zakona dr. Boštjana Nedoha. Pri tem še zlasti zagovarjamo, da se v besedilo zakona 
jasno zapiše zaveza po čimprejšnjem, postopnem dvigu deleža državnih proračunskih sredstev za 
raziskovalno-razvojno dejavnost v višini najmanj enega odstotka bruto domačega proizvoda (≥ 1 % 
BDP). 

 
 
b. Informacija o pripravi novele visokošolskega zakona 
 
Predsednik SK VŠZ je pojasnil, da je v oblikovanju skupina za noveliranje Zakona o visokem šolstvu, katere član 
bo tudi predstavnik SVIZ-a. Potrebno se je odzvati in vključiti ter ustrezno izbrati člana delovne skupine, ki bo 
sodeloval ter zastopal stališča SVIZ. Istočasno bo SVIZ oblikoval tudi interno delovno skupino, ki bo skupaj s 
predlaganim članom aktivno sodelovala ter pripravljala svoje strokovne pripombe. Dobro je namreč, da so 
vključeni različni posamezniki, ki na določbe noveliranih določb lahko pogledajo z različnih strokovnih vidikov. 
Predsednik SK VŠZ je nato odprl razpravo. Sindikalni zaupnik Danilo Korže je v delovno skupino predlagal dr. 
Dušana Jovanoviča z Ekonomsko-poslovne fakultete (Univerza v Mariboru). Omenjeni kolega se je strinjal, izkazal 
ustrezen interes in je na članstvo v delovni skupini pristal. Glavni tajnik je ob tem dodal, da se bo tudi sam 
angažiral ter se bo v čim večji meri skušal udeleževati sestankov delovne skupine in skušal pomembno vplivati na 
odločitve te delovne skupine.  

 
Po izmenjavi mnenj je bil soglasno bil sprejet 

Sklep 5: Zbor SK VŠZ predlaga dr. Dušana Jovanoviča za predstavnika sindikata SVIZ v delovni skupini 
MIZŠ za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu. Pri svojem delu se predstavnik SVIZ redno 
usklajuje s predsedstvom SK VŠZ. 

 
 
K 4) Priprave na nadomestne volitve članov predsedstva SK VŠZ 
 
Predsednik sindikalne konference je zbrane seznanil, da je dr. Ivan Lešnik, dosedanji član predsedstva SK VŠZ, 
pred kratkim podal svoj odstop iz osebnih razlogov. Nadalje predsednik pojasni, da so bili doslej med sedmimi 
člani predsedstva skladno z veljavnim neformalnim dogovorom člani s treh različnih univerz, zato je predsednik 
sindikalne konference zboru v soglasje predlagal, naj bo novi (nadomestni) član prav tako z Univerze na 
Primorskem, medtem ko ima skladno z notranjo demokracijo sindikata seveda vsakdo pravico kandidirati. 
Postopek je sicer potrebno izpeljati po korakih, in sicer morajo članice in člani sindikata na primorski univerzi 
skladno s predpisi najprej izvoliti novega sindikalnega zaupnika. Trenutno je kot kandidatka za to evidentirana 
kolegica s Fakultete za management v Kopru.  
 
Po krajši razpravi so zbrani sprejeli naslednji 

Sklep 6: Zbor SK VŠZ poziva sindikat SVIZ Univerze na Primorskem, naj čimprej izvoli novega 
sindikalnega zaupnika. Po tem sindikat pozove vse sindikalne zaupnike iz visokega šolstva in 
raziskovalne dejavnosti k predlaganju kandidatov za volitve za nadomestnega člana predsedstva SK 
VŠZ s področja VŠ. 
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K 5) Razno 
 
V tej točki dnevnega reda je predsednik besedo ponudil zbranim. 
 
Marina Lukšič Hacin je pojasnila, da bo delo na območnem odboru Ljubljane in okoli ponovno aktivno steklo, 
hkrati pa se je opravičila za preteklo slabšo aktivnost. 
 
Boštjan Nedoh je predlagal, naj sindikalni zaupniki poskrbijo za svoje namestnike.  
 
Sindikalni zaupnik iz zavoda Arnes je pozdravil nastajanje novih zakonov, a je izrazil dvom, da bodo v njih ustrezne, 
potrebne rešitve za informatike. Boštjan Nedoh je kot član delovne skupine pojasnil, da ZZRID v posebnem delu 
predvideva oziroma prinaša sredstva za infrastrukturne zavode. Predsednik sindikalne konference je dodal, da so 
prizadevanja za ureditev področja informatike. Glavni tajnik je k temu dodal, da moramo ustrezno evidentirati 
ključna pričakovanja, interese informatikov, saj sam ni v zadostni meri seznanjen s težavami, ki jih imajo zaposleni 
na Arnesu. Predlagal je tudi, naj se v okviru zavoda Arnes preuči, kakšno je trenutno stanje glede infrastrukturnih 
sredstev ter ali novi zakonski predlogi pomenijo, da bo tudi Arnes deležen povišanja infrastrukturnih sredstev.  
 
Danilo Korže je vprašal, ali se bo v aktualnih pogajanjih odpirala tudi KP VIZ ter ali se v tem primeru da predlagati 
nova delovna mesta. Glavni tajnik je pojasnil, da v tokratnih pogajanjih ne bo prišlo do odprtja nobene KP, izjema 
je zgolj KPND, če bodo v pogajanjih, ki tečejo, dogovorjeni višji regres in izplačilo potnih stroškov. Tokratna 
pogajanja so v osnovi sicer namenjena spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer v delu o 
delovni uspešnosti in napredovanjih.  

 
 
K 6) Zaključek sindikalne konference  
 
V sklepnem delu zbora sindikalne konference je bilo s strani prisotnih predlagano, da bi bili izobraževalni 
seminarji organizirani pogosteje. Glavni tajnik je pojasnil, da so tudi sindikalni zaupniki iz drugih konferenc imeli 
podobne predloge, o katerih bo Glavni odbor opravil razmislek, je pa treba pri tem upoštevati finančni vidik 
oziroma njihovo omejenost. 
 
Podana je bila še pobuda za spremembo meril za ocenjevanje, natančneje za njihovo poenotenje. Razpravo o 
tem bi na podlagi natančnejših utemeljitev opravili na naslednjem zboru sindikalne konference. 
 
Pred zaključkom srečanja je predsednik sindikalne konference Jože Pungerčar sindikalnim zaupnicam in 
zaupnikom predlagal, naj prihodnjič zbor SK VŠZ del časa nameni tudi pogovoru in izmenjavi mnenj o preteklem, 
trenutnem in prihodnjem delu (aktivnosti, prioritete) sindikalne konference visokega šolstva in znanosti, tj. naj 
poda svoje pripombe in predloge. 
 
 
Zbor sindikalne konference kulturnih organizacij se je zaključil ob 15. uri. 

 
 

 

Zapisala:    

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

konference visokega šolstva in znanosti 

SVIZ 


