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REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO 

Številka: 013-5/2020/89 
Datum: 20. 8. 2021 

ZAPISNIK  

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

Čas in kraj seje: 20. avgust 2021 od 12:00 do 14.15 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, dr. 
Štefko Miklavič, Barbara Krajnc, Omar Smajlović, Miha Zupančič 
Odsotni člani Sveta: dr. Janja Hojnik (opr.), Jože Smole, Jasmina Poličnik, Karmen Fortuna (opr.), 
David Bohar, Gregor Gulič 
Drugi prisotni:  
MIZŠ: dr. Mitja Slavinec, dr. Franc Janžekovič, Duša Marjetič in sodelavci s Sektorja za visoko šolstvo    
Vabljeni: dr. Alenka Flander (CMEPIUS), dr. Mladen Franko (UNG), dr. Karmen Erjavec (UNM), Polona 
Batagelj (NU), dr. Barbara Toplak Perovič (Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov),  
 
 
Sprejet dnevni red: 

1. Obravnava predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 
 
 
Zapisnik 
 
Uvodoma je Svet pozdravil državni sekretar dr. Slavinec. Državni sekretar se je zahvalil ekspertni 
skupini, ki je pripravila predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 (v nadaljevanju: 
NPVŠ), kot tudi vsem, ki so v tem procesu prispevali k njegovemu oblikovanju. Predlog NPVŠ je ocenil 
kot odlično izhodišče za sklepno fazo priprave NPVŠ, ki je javna obravnava v okviru katere bodo 
upoštevani tudi predlogi in pobude z današnje seje Sveta. 
 
V nadaljevanju je Duša Marjetič predstavila slovensko visoko šolstvo v zadnjih desetih letih v številkah 
(prezentacija v prilogi). 
 
 
Ad 1.  Obravnava predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 
 
Za pripravo predloga NPVŠ je ministrica MIZŠ imenovala Ekspertno skupino za pripravo Nacionalnega 
programa visokega šolstva 2021-2030, z naslednjimi eksperti s področja visokega šolstva: dr. Zdravko 
Kačič (Univerza v Mariboru, vodja), dr. Igor Papič (Univerza v Ljubljani, namestnik vodje), dr. Klavdija 
Kutnar (Univerza na Primorskem), dr. Mladen Franko (Univerza v Novi Gorici), dr. Ludvik Toplak (Alma 
Mater Europaea - ECM), dr. Blaž Nardin (Fakulteta za tehnologijo polimerov), dr. Gregor Polančič 
(Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije), dr. Peter Purg (Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), Omar Smajlović (Študentska organizacija 
Slovenije), dr. Boštjan Zalar (Institut »Jožef Stefan«) in Boštjan Gorjup (Gospodarska zbornica 
Slovenije).  
 
Dr. Kačič je Svetu predstavil predlog NPVŠ (2021-2030), ki je priloga zapisnika. Sledila je konstruktivna 
in bogata diskusija. Dogovorjeno je bilo, da se komentarje, predloge in pobude predloži ministrstvu kot 
del javne obravnave NPVŠ. Dodatno so bili vsi člani Sveta povabljeni, da sodelujejo tudi  v javni 
obravnavi. 
 



 

2 
 

 
Ad 2.  Razno 
 
Dr. Kovačič je predlagal, da se pozove Vlado RS, da: 
1. čimprej sprejme jasna navodila v smislu pogoja PCT, ki bo veljal kot vstopnica za vstop v prostore 

fakultet in akademij ne glede na epidemično situacijo. Jasen signal študentom je pomemben, da si 
študentje lahko organizirajo bivanje. Hkrati velja tudi povabilo, da se študentje v čim večjem številu 
cepijo. K temu je Omar Smajlović dodal, da se Vlado RS pozove tudi, da se zagotovi brezplačno 
testiranje za študente. 

2. se takoj odpravi pogoj za tuje študente, ki se je začel izvajati po uveljavitvi novele Zakona o tujcih, 
da morajo tuji študenti za pridobitev dovoljenja za bivanje izkazovati ustrezen denarni znesek za 
celotni čas bivanja v Sloveniji. K temu je Omar Smajlović komentiral problematiko pomanjkanja 
jasnih navodil in odgovorov ter da je zmeda na upravnih enotah. 

 
Glede prvega predloga je državni sekretar v uvodu povedal, da potekajo usklajevanja glede uvajanja 
PCT pravila na Vladi RS. Predsednica Sveta pa je dodala, da so bili rektorji seznanjeni, da je njihova 
skupna pobuda s študenti in sindikati bila sprejeta in podprta s strani ministrstva ter, da prizadevanja 
usklajevanja z Vlado RS tečejo v smeri, da univerze ostanejo odprte. 
 
Glede drugega predloga bo ministrstvo članom Sveta posredovalo zadnjo obrazložitev Ministrstva za 
notranje zadeve vezano na novelo Zakona o tujcih.  
 
 
Zapisala: 
Duša Marjetič 
Katja Perme 
      Dr. Klavdija Kutnar 

 PREDSEDNICA 
 
 

Priloga zapisnika: 

- Priloga 1: Prezentacija 

- Priloga 2: Predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 
 

 

Poslati: 

- članom Sveta RS za visoko šolstvo, 
- prof. dr. Simona Kustec, ministrica, 
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar, 
- dr. Franc Janžekovič, v. d. generalnega direktorja DVŠ,                        
- Duša Marjetič, sekretarka Sveta, 
- SOJ, MIZŠ, 
- prisotnim vabljenim na sejo. 
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