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REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO 

Številka: 013-5/2020/73 
Datum: 11. 1. 2021 

ZAPISNIK  

4. e-seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo (v nadaljevanju: Svet) 

Čas in kraj seje: 22. december 2020 od 15:00 do 17.45 ure online 

Prisotni člani Sveta: dr. Klavdija Kutnar (predsednica), dr. Gregor Pobežin (namestnik predsednice), 
dr. Milček Komelj, dr. Gorazd Kovačič, dr. Zdravko Kačič, dr. Gregor Polančič, Dare Stojan, dr. Peter 
Purg, dr. Danilo Zavrtanik, dr. Igor Papič, dr. Igor Žagar Žnidaršič, dr. Mark Pleško, dr. Peter Štih, 
Jasmina Poličnik, dr. Štefko Miklavič, Barbara Krajnc, Kristjan Kos, David Bohar, Gregor Gulič, Miha 
Zupančič 
Odsotni člani Sveta: dr. Janja Hojnik (opr.), Jože Smole 
Drugi prisotni:  
MIZŠ: dr. Simona Kustec, dr. Jure Gašparič, Dr Jana Javornik, dr. Tomaž Boh, Sektor za visoko šolstvo 
(Duša Marjetič, Marina Očko, Darinka Vrečko, Andrej Kotnik, Mateja Nemec Lukman, Damjana Herman, 
dr. Marija Škerlj)    
Vabljeni: dr. Franci Demšar (NAKVIS), dr. Alenka Flander (CMEPIUS), dr. Karmen Erjavec (UNM), dr. 
Blaž Nardin (FTPO), dr. Mladen Franko (UNG), Barbara Toplak Perovič (SSVZ) 
Druga javnost: Matej Mušič (predstavnik študentov SVZ), Matjaž Škabar (FIŠ), Katja Krašovic (GEA 
College – FP) 
(Opomba: Podčrtana so imena članov Sveta, ki so s seje predčasno odšli in niso bili prisotni ob sprejemu sklepov)  
 
 
Sprejet dnevni red: 

1. Predstavitev Rimskega komunikeja in EU trendov v izobraževanju 
2. Predstavitev predloga Izhodišč za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 

2021-2030, ki ga je pripravila Ekspertna skupina za pripravo NPVŠ 2021-2030 
 
 
Zapisnik 
 
Uvodoma je dr. Klavdija Kutnar, predsednica Sveta, ugotovila, da je Svet sklepčen in določila dnevni 
red seje, kot je bil poslan z vabilom.  
 
V nadaljevanju je ministrica, prof. dr. Simona Kustec, navzoče pozdravila in se zahvalila za pripravo 
izhodišč in zaželela Svetu konstruktivno razpravo. Ko bo Svet dal ustrezno popotnico izhodiščem, bo 
sledila priprava celotnega programskega dokumenta na ministrstvu in potem usklajevanja v vseh 
nadaljnjih procesih, ki se bodo zaključili z obravnavo v Državnem zboru. V nadaljevanju je ministrica 
omenila še pomen sprejetega nacionalnega programa visokega šolstva, kot omogočitveni pogoj za 
sodelovanje v EU finančnih mehanizmih. V zaključku je vezano na epidemiološko stanje poudarila 
pomembno vlogo znanosti in visokega šolstva pri odkrivanju rešitev za covid-19 ter da je visoko šolstvo 
v izobraževalni vertikali trenutno tisti segment, ki lahko z veliko večino (ne pa s celoto) z najmanj ranami 
poteka na daljavo, ki je v tem trenutku uporabljeno zato, ker je nujno potrebno v okviru ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih okužb. 
 
 
Ad 1.  Predstavitev Rimskega komunikeja in EU trendov v izobraževanju 
 
Generalna direktorica Dr Jana Javornik je predstavila EU trende na področju visokošolskega 
izobraževanja. Pripravlja se evropski program za preobrazbo ('Transformation agenda'). Za visoko 
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šolstvo sta ključni pobudi Evropski izobraževalni prostor in Akcijski načrt za digitalno izobraževanje. 
Pobudi imata skupno vizijo prihodnosti izobraževanja, ki poudarja predvsem krepitev kakovosti, 
vključenost in digitalno ter zeleno razsežnost izobraževalnih sistemov. Z njima želi Evropska komisija 
okrepiti prispevek izobraževanja in usposabljanja k okrevanju Evropske unije po t. i. korona virusni krizi 
in sooblikovati zeleno in digitalno Evropo. Obe pobudi sta povezani tudi z evropskimi instrumenti za 
okrevanje in dolgoročnim proračunom EU za obdobje do 2027.  
Glede Rimskega komunikeja je poudarila, da je to ključno sporočilo zavez ministrov 49 držav, kjer so 
prepoznali potrebo po intenzivnejšem iskanju rešitev za aktualne izzive, pri čemer naj visoko šolstvo 
aktivneje sodeluje z okoljem in naj za odziv na izzive in razvoj priložnosti v novem desetletju hitreje 
posodobi znanje, spretnosti in kompetence, uvaja inovacije glede vsebin in načinov podajanja znanja 
ter se hitreje odziva na naraščajoče potrebe po inovativnem in kritičnem razmišljanju, čustveni 
inteligenci, vodenju, skupinskem delu, sposobnostih za reševanje problemov, podjetniškem vedenju in 
vedenju. Pomembno sporočilo je, da so družbene, humanistične in ustvarjalne znanosti in umetnosti še 
naprej prepoznane kot ključne in morajo dajati našemu življenju globino in nam pomagati pri 
razumevanju spreminjajočega se sveta in delovanja v njem. Prožne in odprte učne poti so izpostavljene 
kot pomembni vidiki na študenta osredinjenega učenja, zahtevajo se t. i. fleksibilizacija/modularizacija 
študijskega procesa, vzpostavitev manjših prožnejših enot učenja vključno s tistimi, ki omogočajo mikro 
kvalifikacije ('micro credentials'). Države so se zavezale tudi h krepitvi sodelovanja z evropskim 
raziskovalnim prostorom (iščejo se načini za izboljšanje sinergij in usklajenosti med politikami 
izobraževanja, raziskav in inovacij). Ključno je vlaganje v študente, akademsko osebje in zunanje 
deležnike, ki morajo biti vključeni v širšo visokošolsko skupnost in sodelovati v razpravah o trenutnih in 
prihodnih ciljih. 
 
 
Ad 2.  Predstavitev predloga Izhodišč za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 

2021-2030, ki ga je pripravila Ekspertna skupina za pripravo NPVŠ 2021-2030 
 
Predsednica je pojasnila protokol sprejemanja Izhodišč za pripravo Nacionalnega programa visokega 
šolstva 2021-2030 (v nadaljevanju: izhodišča). Po predstavitvi izhodišč in njihovi obravnavi na Svetu 
bodo izhodišča poslana v obravnavo na Svet za znanost in tehnologijo. Eventualne pripombe in 
komentarje bo obravnavala Ekspertna skupina za pripravo NPVŠ 2021-2030. Potem se bodo izhodišča 
vrnila nazaj v obravnavo in sprejemanje na Svet. Na podlagi sprejetih izhodišč bo MIZŠ pripravilo 
predlog nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, v obravnavo katerega bodo vključeni 
visokošolski deležniki in širša javnost.  
 
V nadaljevanju so člani Ekspertne skupine za pripravo NPVŠ 2021-2030 predstavili predlog izhodišč (v 
prilogi k zapisniku), čemur je sledila razprava. 
 
 
Svet je sprejel: 
 
 
Sklep št. 1:  
Predlog Izhodišč za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 se posreduje v 
obravnavo Svetu za znanost in tehnologijo.  
 

                       ZA: 15                              PROTI: 0                             VZDRŽANI: 1 

 
 
Sklep št. 2:  
Člani Sveta RS za visoko šolstvo in vabljeni udeleženci lahko do 8. januarja 2021 na e-naslov: 
visokosolstvo.mizs@gov.si posredujejo pisne predloge in komentarje na Predlog Izhodišč za pripravo 
Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. 
 

                       ZA: 14                              PROTI: 0                             VZDRŽANI: 0 
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O predlogu sklepa dr. Kovačiča, da naj Ekspertna skupina za pripravo NPVŠ 2021-2030 organizira 
dialog z institucijami ali skupinami institucij, ki bodo podale pisne predloge za dopolnitve predloga 
Izhodišč, Svet ni odločal. Predsednica je pojasnila, da je predlog preuranjen in, da Svet lahko o njem 
razpravlja po naslednji obravnavi izhodišč za pripravo NPVŠ 2021-2030, če bo to potrebno.   
 
 
Zapisala: 
Duša Marjetič 
      Dr. Klavdija Kutnar 

 PREDSEDNICA 
 
 

 

Poslati: 

- članom Sveta RS za visoko šolstvo 
- prof. dr. Simona Kustec, ministrica 
- dr. Jure Gašparič, državni sekretar 
- Dr Jana Javornik, generalna direktorica DVŠ                         
- Duša Marjetič, sekretarka Sveta 
- SOJ, MIZŠ 
- dr. Franci Demšar, NAKVIS 
- dr. Alenka Flander, CMEPIUS  
- dr. Barbara Toplak Perovič, Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov   
- dr. Karmen Erjavec (UNM) 
- dr. Blaž Nardin, FTPO 
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