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Odziv Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov na predlog ključnih sprememb in 

dopolnitev Zakona o visokem šolstvu (javna razprava) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog ključnih sprememb in dopolnitev 

Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZViS), ki se ga je 23. januarja 2018 vložilo v javno razpravo. 

Pri predlogu naj bi MIZŠ upoštevalo tudi predloge Delovne skupine za koncesije, v kateri smo sodelovali 

tudi predstavniki Samostojnih visokošolskih zavodov, vendar ugotavljamo, da je temu le delno tako. 

MIZŠ je enostransko spremenilo nekatere člene, ki se dotikajo koncesij in brez soglasja posameznih 

deležnikov podalo sedanji predlog. Predlog zakona ne sledi v celoti mnenju Računskega sodišča, 

odločbi Ustavnega sodišča RS in nacionalnim usmeritvam na področju visokega šolstva. Predlog tudi 

ne pojasni koliko koncesij bi se naj podeljevalo in iz predloga niti okvirno ne izhaja kolikšen del iz 

proračuna se bo namenjal za koncesije, med tem ko imajo državne visoke šole navedeno urejeno v ZviS 

od novele ZviS –K, ki je sledila ustavni odločbi. V nadaljevanju podajamo nekaj splošnih in nekaj 

konkretnih pripomb. 

Ugotavljamo, da: 

1. Niso upoštevane zahteve iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/08-16. 

2. So postavljeni nemogoči kadrovski pogoji. 

3. Niso upoštevane splošne usmeritve na področju visokega šolstvu (definicija javne službe), 

 

SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV: 

1. Niso upoštevane zahteve US RS 

Ustavno sodišče je odločbi št. U-I-156/08-16 sklenilo, da mora v skladu z načelom zakonitosti, javno 

službo v visokem šolstvu opredeliti Zakon o visokem šolstvu. Slednji mora določiti vsaj obseg javne 

službe v visokem šolstvu, temeljne pogoje za dostop posameznikov do storitev visokošolskega 

izobraževanja v okviru javne službe, temeljne pogoje za izvajalce javne službe, ter temeljno opredelitev 

načina opravljanja javne službe in načina njenega financiranja.1 Ministrstvo odločbe Ustavnega sodišča 

                                                           
1 Več o tem v odločbi št. U-I-156/08-16. 



ni upoštevalo, saj je vse to, kar slednja navaja/zahteva, v predlaganem besedilu členov precej 

pomanjkljivo in »ohlapno« urejeno. 

2. So postavljeni nemogoči kadrovski pogoji 

Ministrstvo je v predlog zakona (9. člen) postavilo nemogoč pogoj, da morajo imeti samostojni 

visokošolski zavodi (v nadaljevanju SVZ) na študijskih programih 1. in 2. stopnje, zaposlene z nazivom 

visokošolski učitelj in sodelavec, v skupnem ekvivalentu šestih polnih zaposlitev. Od tega sta lahko 

največ dve ekvivalentni polni zaposlitvi sodelavcev z nazivom asistent. Nemogoč pogoj se že od časa 

rimskega prava šteje za nezapisanega. Da je ta pogoj nemogoč in bo zato v primeru sprejetja tudi 

izpodbijan na Ustavnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju US RS), obrazložimo v 

nadaljevanju.  

Skupni ekvivalent šestih polnih zaposlitev (6FTE) na študijski program za SVZ predstavlja strošek v višini 

250.000 do 300.000 EUR, glede na cene profesorjev za delo in predpise s področja visokošolskega dela. 

Ob hipotetičnem izračunu tridesetih koncesioniranih študijskih mest, bi moral SVZ že samo za teh 6 

FTE porabiti oz. preseči vsa dodeljena sredstva. Ker pa večina SVZ želi na VS stopnji študija prenašati 

znanje strokovnjakov iz prakse, mora poleg šest zaposlenih učiteljev omogočiti študijski proces še z  

mnogo drugimi (pogodbenimi) deležniki. Glede na določila 20. člena predloga zakona, ministrstvo s 

koncesijami ne bi zagotovilo sredstev niti v višini 6FTE, ki jih zahteva, kaj šele za vse stroške študijskega 

procesa. Predavatelj, docent, redni profesor in ostali visokošolski učitelji s podobnim nazivom, stanejo 

približno enako, ne glede na področje na katerem poučujejo, medtem, ko bi bila višina dodeljenih 

koncesij različna glede na področja KLASIUS-P-16 (20. člen predloga). Izračun pokaže, da bi se to izšlo 

šele nad 100 vpisanih študentov na koncesionirani SVZ. Ob tem opozarjamo, da je tak pogoj v nasprotju 

tudi s 14. členom ZViS.  

3. Niso upoštevane splošne usmeritve na področju visokega šolstvu (definicija javne službe) 

»Za opredelitev pojma javne službe je potrebno najprej razjasniti pojem splošnega interesa, od vsebine 

katerega je odvisen pravni režim javne službe in s tem oblike izvajanja javnih služb. 

Nesporno je, da lahko posameznik svoje neposredne interese, t.j. interese po zadovoljevanju svojih 

potreb, v bistvu uveljavlja na dva načina: posamično ali skupno z drugimi člani družbe. Posamično lahko 

uveljavlja in zadovoljuje svoje interese takrat, kadar lahko tak interes sam ugotovi in ga lahko tudi sam 

zadovolji. Način zadovoljevanja potreb pa je odvisen od stanja proizvajalnih sil. Skupno z drugimi člani 

pa bo posameznik lahko zadovoljeval svoje potrebe takrat, kadar bo te potrebe lahko ugotovil in jih 

zlasti zadovoljeval le v sodelovanju z drugimi člani družbe. Individualni interesi, ki jih imajo vsi 

posamezniki kot člani družbe, tvorijo javni interes. Toda ta abstrakcija javnega interesa je za realno 

življenje še vedno povsem irelevantna, dokler vsak posameznik tak svoj interes sam ugotovi in ga tudi 

sam zadovolji. Relevantna postane takrat, kadar je za zadovoljitev takih skupnih in enakih interesov 

potrebno sodelovanje vseh članov družbe ali njih večine. 

Sleherna družba, ki hoče zadovoljevati svoje potrebe oziroma potrebe svojih članov, mora biti kot 

skupnost organizirana. Organizacija je tisto potrebno okolje in sredstvo, da se javni interes sploh lahko 

oblikuje. Ker gre pri določitvi javnih interesov za tista dva elementa, ki sta potrebna v slehernem 

skupnem smotrnem delovanju, namreč sodelovanje in skupen cilj (ugotovitev skupne potrebe), je 

organizacija tista nujna osnova, brez katere ni mogoče ugotavljati javnih potreb, še manj pa jih 

zadovoljevati. Na svetu danes ne poznamo družbene skupnosti, ki ne bi bila organizirana kot država ali 



ki ne bi bila zajeta v neko državo. Država nastopa kot tista vrhovna organizacija, kateri so podrejene 

vse druge organizacije na njenem območju in ki ima vpliv na sleherno organizacijo na svojem območju. 

Slednje pomeni, da ni mogoče uveljaviti nobenega javnega interesa, ki bi bil v nasprotju z interesi 

države. Vsi javni interesi se v končni obliki opredeljujejo prek države. Nobena splošna potreba se ne 

more uveljaviti kot splošni interes, če ni vsaj v svojem osnovnem bistvu istoveten z interesi države kot 

najširše družbene organizacije. Izhajajoč iz poskusov opredelitve pojma javne službe vrste avtorjev ter 

gornjih ugotovitev je nesporno, da je splošni (javni) interes bistvena predpostavka (element) pojma 

javne službe. Za razumevanje pojma javne službe je torej razprava o tej predpostavki bistvena.«2 

O tem govori tudi Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020: »Znanje je javno 

dobro, visoko šolstvo je javna odgovornost. Temeljni vlogi visokošolskega izobraževanja v družbi sta 

predvsem krepitev in opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno 

državljanstvo ter za duhovni, socialni, umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato visoko 

šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljamo v jedro razvojnih ambicij Republike 

Slovenije.«3 

»V sodobni pravni teorija se pojavlja več pojmov javne službe. Pri materialnem pojmu je pomembna 

vsebina javne službe in ne subjekt, ki jo opravlja. Tako pod materialnim pojmom javne službe teorija 

razume vsako dejavnost, ki jo družba zaradi njenega pomena za družbeni, socialni, ekonomski ali 

kulturni razvoj podredi posebnemu pravnemu režimu javne službe, ki je drugačen od pravnega režima 

'zasebne' službe. Glede na navedeno definicijo materialnega pojma pravni režim javne službe ni odvisen 

od izvajalca, temveč le od dejavnosti, ki se opravlja pod tem režimom.«4 

Tudi delovna skupina Peer Counselling5 se je ukvarjala z vprašanjem definicije javne službe in njenim 

financiranjem. Ugotovili so, da je definicija slednjega potrebna kot podlaga za normativno intervencijo 

države v visokošolsko sfero. Potrebno je ločiti zakonsko ureditev javne službe in zakonsko ureditev 

tistih aktivnosti oz. dejavnosti, ki jih visokošolske institucije opravljajo na podlagi zasebnega prava. 

Javna služba mora zagotavljati zadovoljevanje potreb prebivalstva, kar je posledično v javnem interesu. 

Definicija javne službe v visokem šolstvu mora določiti pravice in dolžnosti posameznikov, predvsem 

pravico do dostopa do javnih storitev in dolžnosti pri uporabi le te.  

Jasno bi bilo treba razmejiti dejavnosti, ki jih opravljajo visokošolski zavodi. Če visokošolski zavod, javni 

ali zasebni, opravi za določenega naročnika neko raziskavo, ki jo nato posreduje v uporabo ekskluzivno 

temu naročniku, ni dvoma, da gre za tržno dejavnost. Naročnik je za takšno raziskavo tudi plačal. 

Javnost, v tem primeru, neposredno namreč nima nič s tem. V kolikor pa takšen profesor opravi 

raziskavo, ki je namenjena širši javnosti, pa je ta v javnem interesu in se lahko smatra kot javna služba. 

Potrebno bi bilo torej jasno pragmatično ločiti in postaviti (različna) pravila za opravljanje dejavnosti, 

ki se smatrajo kot javna služba, ter opravljanje dejavnosti, ki se smatrajo kot tržne aktivnosti.  

Člani delovne skupine v poročilu jasno ločijo vprašanje financiranja in vprašanje definicije javne službe. 

Je ne enačijo tako kot to želi predlagatelj novele ZVis (ministrstvo). Še več – v poročilu nikjer ni 

zapisano, da javno službo opravljajo samo javni visokošolski zavodi in tisti zasebni, ki imajo koncesijo. 

                                                           
2 Brezovnik B., Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo, Lex localis, 2008, str. 18-21. 
3 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva, 2011-2020, Uradni list RS, št. 41/11. 
4 Brezovnik B., Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo, Lex localis, 2008, str. 18 in 19. 
5 Celoten prispevek v tem delu je povzet iz gradiva Performance-based Funding in HE in Slovenia. 
Recommendations from a Peer-counselling Activity, November 2017. 



Jasno je izražen le predlog, da se dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu in se jih lahko opredeli kot 

javna služba, ločijo od tržnih dejavnosti, ki imajo drug namen. Iz tega lahko sklepamo, da tudi zasebni 

visokošolski zavodi, na akreditiranih (javnoveljavnih) študijskih programih, opravljajo visokošolsko 

dejavnost, ki je v javnem interesu in se lahko okvalificira kot javna služba. Pri tem pa se mora slednje 

dejavnosti jasno ločiti od tržnih dejavnosti, ki ne zasledujejo javnega interesa. Vseskozi pa mora biti 

zagotovljena močna preverba in nadzor nad kakovostjo opravljanja visokošolske dejavnosti – ne glede 

na subjekt (javni ali zasebni visokošolski zavod). Le tako bodo končni destinatorji teh javnih storitev 

(študentje), imeli garancijo, da študirajo na javnoveljavnih in kvalitetnih programih, država pa bo imela 

zagotovilo, da javna sredstva porablja kar se da namensko in racionalno. Vse študijske programe, ki so 

v skladu s predpisi visokega šolstva v RS akreditirani in imajo javno veljavo, mora zakonodajalec 

prepoznati kot izvajanje visokošolske dejavnosti v javnem interesu, in tako takšno storitev opredeliti 

kot javno službo. Javno službo je potrebno definirati po vsebini in ne po subjektu, ki jo opravlja. 

Nadalje delovna skupina povzame, da bi moral biti koncesijski sistem v visokem šolstvu močno povezan 

z zagotavljanjem kakovosti in s postopkom podpisa koncesijskih pogodb. Koncesije ne smejo biti oblika 

subvencioniranja zasebnega sektorja, ampak bi se morale osredotočiti na kakovost. Zagotavljanje 

kakovosti bi moralo biti še dodatno okrepljeno, z jasno določenimi postopki zunanje evalvacije 

(preverjanje kakovosti). Akreditacijski postopki (študijskih programov), bi s postavljanjem visokih 

kvalitativnih standardov, morali zagotavljati garancijo kakovosti porabniku teh storitev (študentom). 

Delovna skupina tako ugotavlja, da se mora zagotavljanje kvalitete študijskih programov preverjati v 

dveh fazah. Preko akreditacijskega postopka (1. faza), kar počne NAKVIS, in preko koncesijskih pogodb 

(2. faza), sklenjenih s koncesionarji. Študentom je namreč potrebno zagotavljati garancijo kakovosti 

izobrazbe, pridobljene na teh institucijah. 

Spodbujati bi bilo potrebno bottom-up razvoj inovativnih programov. Sistem podeljevanja koncesij je 

potrebno nastaviti tako, da pobude prihajajo bottom-up, in ne s strani države in njenih uradnikov, ki so 

pristojni za podeljevanje koncesij. Država pa mora pri tem krmariti med potrebami in prioritetami 

razvoja visokega šolstva. 

Povzamemo lahko, da javna služba v visokem šolstvu ne sme biti vezana na subjekt, ki jo izvaja in 

njegovo »javno financiranje«, temveč na zadovoljevanje splošnega interesa in vsebino javne službe – 

izvajanje javnoveljavnih študijskih programov, podajanje znanja, ki je javno dobro. Pri vsem pa se mora 

zagotavljati in preverjati kakovost izvedbe študijskih programov (kar počne NAKVIS). Predlagamo 

spremembo 4. odstavka 1. člena predloga, tako da se bo glasil: 

Javno službo izvajajo javni in zasebni visokošolski zavodi, v okviru javnoveljavnih (akreditiranih) 

študijskih programov.   

KOMENTARJI IN PRIPOMBE K POSAMEZNIM ČLENOM: 

K 1. členu: 

Ustavno sodišče je sklenilo, da mora v skladu z načelom zakonitosti, javno službo v visokem šolstvu 

opredeliti Zakon o visokem šolstvu. Slednji mora določiti vsaj obseg javne službe v visokem šolstvu, 

temeljne pogoje za dostop posameznikov do storitev visokošolskega izobraževanja v okviru javne 

službe, temeljne pogoje za izvajalce javne službe, ter temeljno opredelitev načina opravljanja javne 

službe in načina njenega financiranja.  



Na podlagi predlaganega 1. člena novele ZVis, lahko ugotovimo, da predlagatelj zakona ni v celoti sledil 

zapisanemu v odločbi Ustavnega sodišča. Obseg javne službe je v predlogu zakona opredeljen zelo 

»ohlapno«. Temeljnih pogojev za dostop posameznikov do storitev visokošolskega izobraževanja v 

okviru javne službe sploh ni, razen, če upoštevamo 2. odstavek 1. člena, ki zapiše le to, da je javna 

služba dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. Nadalje predlog ne vsebuje temeljnih pogojev 

za izvajalce javne službe, medtem, ko temeljno opredelitev načina opravljanja javne službe prepušča 

2. členu, ki v 2. odstavku določa, da javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi (s koncesijo), 

opredelijo obseg, vsebino in način izvajanja javne službe v pogodbi o financiranju študijske dejavnosti. 

Slednje se nam zdi nedopustno.  

K temu členu dodajamo tudi pripombo glede definicije javne službe, zapisano v 3. točki splošne 

obrazložitve. Več o tem zgoraj.  

K 2. členu: 

Nasprotujemo ureditvi, kot jo predvideva 2. odstavek tega člena, ki govori o tem, da obseg, vsebino in 

način izvajanja javne službe, opredelijo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za 

koncesionirane študijske programe, v pogodbi o financiranju študijske dejavnosti. Gre za bistvene 

vsebinske sestavine izvajanja javne službe, ki mora biti urejena na zakonodajni ravni in ne na podlagi 

dvostranskega razmerja v obliki pogodbe. Tudi Ustavno sodišče RS je zapisalo, da bi slednje moralo biti 

urejeno v samem zakonu. Glej pripombo k 1. členu tega zakona. 

K 3. členu: 

Za postopek pridobitve koncesij v skladu s predlagano novelo ZViS, je ključnega pomena 3. člen, ki 

določa, da se koncesija lahko dodeli za izvajanje študijske dejavnosti, za katere obstaja potreba v 

slovenskem prostoru. Ministrstvo je iz tega člena črtalo besedo: družbena (potreba). Omenjeno 

potrebo bo ugotavljala strokovna komisija iz 5. člena zakona, ki bo pripravila mnenje in ceno o predlogu 

izkazane potrebe za dodelitev koncesije.  

Menimo, da bi bilo potrebno 3. člen predloga zakona obširneje konkretizirati. Pojmi, kot je kakovostna 

nadgraditev raznolikosti visokošolske izobraževalne ponudbe v Sloveniji, ter izvajanje javne službe v 

neustreznem obsegu, omogočajo, da bo ministrstvo, ki bo dodeljevalo te koncesije, lahko arbitrarno 

odločalo o izkazanih potrebah na posameznih izobraževalnih področjih. Potrebno je podrobneje 

definirati kazalnike oz. merila določanja teh potreb. Pri tem se je smiselno opreti na merila, ki jih pri 

svojem delu uporablja Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in na merila, ki jih 

omenja Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/02). Slednji 

govori predvsem o zaposlitvenih potrebah, kar se nam zdi zelo smiselno, sploh v okvirih dodiplomskega 

študija.  

Potrebno je določiti kazalnike/merila družbene potrebe po izobraževalni dejavnosti, ki se lahko nanaša 

npr. na stanje na trgu dela, stanje na ZRSZ, predvidevanja na trgu dela, globalne vidike, državne 

razvojne strategije, zaposljivost in zaposlenost diplomantov, povpraševanje po študiju, podatke o 

vpisih, demografska gibanja, migracije, možnosti prekvalifikacij, vseživljenjsko učenje, ukrepe APZ itd. 

Določiti se mora teritorialni oz. regionalni vidik. Ob študijskih področjih (ali ožje programih) se mora 

presoja osredotočati na kompetence/učne izide.  

Prav tako drugi odstavek tretjega člena ni dovolj jasen, da bi lahko vedeli, ali gre pri sklopu za 3x3 

študijske programe ali 3x1 študijski program na vsaki stopnji študija. Vsak ga razume drugače, zato ga 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0853


sploh še ni možno komentirati. Zagotovo pa je treba preprečiti možnosti za zlorabe, da bi bila finančna 

sredstva porabljena za študijske programe, ki jim v preteklosti ni uspelo zapolniti koncesioniranih 

študijskih mest.  

Predlagamo drugače zapis drugega odstavka 3. člena, in sicer: Zasebnemu visokošolskemu zavodu, ki 

izvaja po vsaj en študijski program iz istega ali različnih študijskih področij na vseh treh stopnjah študija 

ali več študijskih programov različnih področij na isti stopnji, se lahko dodeli skupna koncesija za 

izvajanje študijske dejavnosti za celoten sklop izbranih študijskih programov.   

K 4. in 5. členu: 

Člen 4. je naslovljen z »vsebina predloga«, katere pa ne opredeljuje. Namesto vsebine predloga je 

opredeljen časovni rok do kdaj je mogoče predlog posredovati na pristojno ministrstvo, pri čemer ni 

popolnoma jasno ali se predlogi zbirajo vse leto (torej od 1.1. koledarskega leta do najkasneje 31. 12. 

koledarskega leta) ali v nekem obdobju pred 31. 12. koledarskega leta, ki ga bo določilo ministrstvo. 

Postopek na podlagi katerega se med 31. 12 in 31. 1. izbere strokovno komisijo, ki ugotavlja področja 

za katere se ugotavlja potreba za izvajanje študijske dejavnosti ni podrobneje opredeljen niti ni jasno 

opredeljeno kako se izberejo strokovnjaki na področjih za katere se ugotavlja potreba za izvajanje 

študijskih dejavnosti, če je izražena potreba po študijski dejavnosti na več področjih kot je članov v 

strokovni komisiji. Torej naše vprašanje je, kako lahko ena komisija, ki ima omejeno število 

strokovnjakov, pokrije različna področja, ki jih bo morala obravnavati, če se bo pokazala takšna 

potreba. Prav tako ni definirano kdo izbere strokovno komisijo. Nejasno je zapisano, na podlagi katerih 

kriterijev bo strokovna komisija ugotavljala utemeljenost potrebe za dodeljevanje koncesije za 

izvajanje študijske dejavnosti. Če bo utemeljenost potrebe presojala skladno s 3. členom predlagane 

novele, lahko ugotovimo, da so te določbe ohlapne, splošne in nenatančne (kot smo že predhodno 

zapisali).  

 

Predlagamo, da se bolj podrobno zapiše vsebino predloga, da se jasno opredeli kako je s časovno 

komponento, ki ne sme biti predloga (nedopustno, da se celo leto zbira predloge) in tudi kdo določa 

komisijo. Poleg tega se mora tudi opredeliti ali je lahko komisij več, če se to izkaže za potrebno, ali pa 

se temu primerno poveča število strokovnjakov in kdo oz. kako se določa komisijo.  

 

K 7. in 14. členu: 

V 7. členu je zapisano, da se koncesija odobri za določen čas, in sicer za obdobje osmih vpisanih 

generacij z upoštevanjem enega dodatnega leta, z možnostjo podaljšanja. Nato lahko v 14. členu 

zasledimo, da se lahko koncesija podaljša za obdobje največ štirih vpisnih generacij z upoštevanjem 

enega dodatnega leta. Prav tako je v prehodni določbi zapisano podaljšanje za obdobje štirih vpisanih 

generacij. Z zapisanim se ne moremo strinjati, ker menimo, da je časovno obdobje prekratko, še 

posebno, če so zahtevani kadrovski pogoji kot je opredeljeno v 9. členu tega predloga.  

 

Predlagamo, da se obe obdobji podaljšata na 12 vpisnih generacij. Torej tako prva podelitev iz osmih 

vpisnih generacij na 12, kot tudi podaljšanje koncesije iz štirih vpisnih generacij na 12 vpisanih 

generacij. Zgled je lahko Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti kot 

zapisano v komentarju k 21. členu. 

 

K 9. členu: 



Deveti člen predloga je bil naknadno dopolnjen s strani Ministrstva. Glede na njegovo sestavo in 

določila, je moč razbrati, da predlagatelj ne razume povsem kako delujejo samostojni visokošolski 

zavodi. Med kvaliteto izobraževalne dejavnosti in številom zaposlenih predavateljev (visokošolskih 

učiteljev) ni povezave. Predlog določa kvantitativne pogoje po zaposlitvi učiteljev, ne glede na število 

študentov (6 FTE), kar je v nasprotju z 14. členom ZViS. 

Zahteva, da bi morali imeti samostojni visokošolski zavodi zaposlenih toliko visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, je nerealna. Če bi se že razmišljalo o tej ureditvi, bi se zahteva o številu zaposlenih morala 

jasno razmejiti glede na število študentov, vpisanih na posamezen visokošolski zavod, oz. na 

posamezen študijski program. Sprašujemo se, kako bi takšne zahteve lahko izpolnjevali manjši 

samostojni visokošolski zavodi, ki imajo manjše študijske programe, na katere ne more biti vpisano 

veliko število študentov, kar bi upravičilo financiranje šest redno zaposlenih učiteljev. Na študijskem 

programu, ki ima po svoji naravi manjše število študentov, kot primer 20 in bi se tudi koncesija zaprosila 

le za 20 študentov, nikakor finančno ne bi mogel izpolniti pogoja po 6 FTE učiteljih. Število učiteljev bi 

moralo biti zapisano glede na število študentov (na primer na vsakih x študentov 1 FTE), glede na realno 

finančno zmožnost doseganja tega cilja.  

Zahteva po 6 FTE bo dosegla učinek nasproten dvigu kakovosti, saj bodo visokošolski zavodi, v želji po 

finančnem preživetju, poskušali dajati vse predmete šestim zaposlenim učiteljem. Predlog zakona ima 

tako cilj, da se koncesija nikomur sploh ne bi splačala. V primeru, da pa se vztraja na zaposlitvi učiteljev 

v višini 6 FTE, potem mora financiranje s koncesijo biti dovolj visoko, da to omogoči. 

Predlagamo, da gre drugi odstavek 9. člena ven oz. se pogoji določijo glede na višino dodeljene 

koncesije oz. število študentov – pogoji za velike in majhne zavode oz. študijske programe ne morejo 

biti enakovredni. Prav tako ne morejo biti pogoji enakovredni za strokovne programe, kjer želimo imeti 

visokošolske učitelje iz prakse. Zato predlagamo, da se postavljeni pogoji razpolovijo, torej 3 FTE za 

dodiplomske programe, 2 FTE za magistrske programe in 1 FTE za doktorske programe, doda pa naj se 

tudi pogoj 1 FTE za x študentov. Na takšen način se zadosti tudi večje število FTE-jev za programe, ki 

imajo veliko število študentov. Vsekakor pa morajo kakršnikoli kadrovski pogoji biti financirani s strani 

koncesije.  

K 10. členu: 

Izjemno sporna so določila v zvezi z utežmi pri izbiri koncesionarja. V 10. členu predloga bi bilo nujno 

potrebno jasno razmejiti merilo iz tretje alineje prvega odstavka (raziskovalno-razvojna in strokovna 

kakovost), glede na razmejitev ciljev različnih študijskih programov, kakor jih opredeljuje 33. Člen Zvis 

za različne stopnje študija. ZVis v 33. členu (študijski programi za pridobitev izobrazbe) jasno 

opredeljuje vse tri stopnje študijskih programov, pri čemer je razvidna razmejitev ciljev različnih 

študijskih programov. Zato je nujno potrebno upoštevanje razlik tudi pri vrednotenju in izkazovanju 

posameznih meril iz javnega razpisa pri dodelitvi koncesije.  

33. člen obstoječega ZVis zahteva:  

 na VS študijskih programih: » praktično izobraževanje v delovnem okolju«; 

 na UNI študijskih programih: »praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri 

raziskovalnem delu«; 

 na MAG študijskih programih: »projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, 

aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge«; 



 na DR študijskih programih: »temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge«. 

 

Za doseganje ciljev in družbenih potreb po koncesioniranih študijskih programih je tako potrebno 

upoštevati predvsem cilje teh programov, ki so na nižjih stopnjah študija za visokošolske programe 

zaposljivost ter praktično izobraževanje, za univerzitetne programe pa lahko tudi raziskovalno delo, 

medtem ko je na višjih stopnjah študija pomembna raziskovalna odličnost. Le tega dosedanja tretja 

alineja prvega odstavka ne ločuje.   

Podredno predlagamo, da se popravi zapis tretje alineje 1. odstavka 10.člena, in sicer v sledeči zapis: 

raziskovalno razvojna in /ali strokovna kakovost ter usposobljenost koncesionarja.  

K 21. členu oz. k prehodni določbi: 

Prehodna določba kot je zapisana v predlogu je kvazi prehodna določba in resnici ne zagotavlja 

prehodnega obdobja za obstoječe koncesionarje. Navedeno je, da lahko visokošolski zavodi za 

študijske programe z dodeljeno koncesijo po določbah te novele sprožijo postopke presoje ohranitve 

komisije, ki je enak postopku presoje za dodelitev nove koncesije. Za zagotavljanja enakopravnosti in 

dostojanstva visokošolskega prostora skladno z drugimi primerljivo pomembnimi javnimi področji, 

predlagamo, da se tudi na področju šolstva uveljavi praksa, ki je značilna npr. na področju zdravstva. 

Nov zakon na področju zdravstva prav tako spreminja časovno obdobje koncesij (iz nedoločenega časa 

na 15 let). Namreč na področju zdravstva koncedent po preteku 15 let od uveljavitve tega zakona 

preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba po opravljanju koncesijske 

dejavnosti. Če ugotovi, da so izpolnjeni prej navedeni pogoji, na podlagi pozitivnega mnenja ZZZS ter 

pristojne zbornice ali strokovnega združenja lahko podaljša obdobje podelitve koncesije v skladu z 

zakonom. Kar je korektno in se nikogar ne oškoduje, kot se to počne s sedanjim predlogom novele.  

Predlagamo, da se prehodna določba v resnici zapiše kot prehodna določa in določi prehodno obdobje 

za obstoječe koncesionarje za vsaj 8 vpisnih generacij (oz. po našem predlogu iz 7. in 14. člena 12 

vpisnih generacij)  oz. identično novo pridobljeni koncesiji oz. podaljšanju.  

K 63. členu: 

Predlagamo, da se iz 7. in 8. odstavka 63. člena izbrišejo procenti, ki določajo min oz. max procent 

določenih obveznosti, ki jih mora opravljati visokošolski učitelj. Tako podrobne določbe po našem 

mnenju ne sodijo v zakonsko podlago in zmanjšujejo avtonomnost visokošolskih zavodov.   

  

S spoštovanjem, 

Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov Slovenije                                                                                             

          Ljubljana, 2.2.2018 


