V Kopru, Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, dne 30.11.2012
Vladi Republike Slovenije
Poslankam in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije

ZADEVA: Pripombe na predlog proračuna Republike Slovenije

Spoštovani!
Iz predloga Proračuna RS za leto 2013 je razvidno, da ima Vlada RS namen za izvajanje rednih
študijskih programov nameniti še manj sredstev, kot so bila visokošolski dejavnosti namenjena z
Rebalansom Proračuna RS za leto 2012 in to kar za 20,7 mio EUR, kar pomeni še dodatno 8,64%
znižanje glede na leto 2012. Univerze temu ostro nasprotujemo, saj to pomeni v dveh letih več kot 40
mio EUR manj sredstev. Takšno varčevanje je nesorazmerno glede na pomen znanja in znanosti in
glede na varčevanje na drugih področjih. Nerazumljivo je tudi z vidika popolne nevednosti vlade o
negativnih posledicah varčevanja v visokem šolstvu in znanosti, saj pristojno ministrstvo ni pripravilo
prav nobene analize posledic. Medtem pa v drugih državah, tudi tistih v krizi, v visoko šolstvo in
znanost vlagajo celo več!
Ob celotnem znižanju sredstev, ki smo jih bile deležne slovenske univerze že v letu 2012 na področjih
izvajanja študijske in raziskovalne dejavnosti, nam je tak predlog popolnoma nerazumljiv, predvsem
zaradi mnogih pojasnil, ki smo jih dale slovenske univerze, da dodatnega zniževanja sredstev ne
bomo več prenesli in bo to pomenilo nazadovanja kakovosti visokega šolstva in znanosti v
slovenskem prostoru, ki ga ne bo mogoče ne kmalu, ne zlahka nadoknaditi.
Ob vsem tem je treba poudariti, da univerze že nekaj let iz drugih virov sofinanciramo izvajanje
študijskih programov, da s pridobivanjem sredstev na trgu sami ustvarjamo sklade, ki jih uporabimo
za investicije v opremo in vzdrževanje prostorov za poučevanje, saj za te namene že vrsto let ne
prejemamo ustreznih sredstev, v zadnjem letu in glede na predlog proračuna 2013 pa so ta sredstva
enaka nič.
Predlog proračuna za leto 2013 pomeni za univerze v celoti cca 16% zmanjšanje prihodkov glede na
leto 2011. Dejstvo je, da univerze pri pripravi svojih programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
ne bomo mogle slediti takšnim navodilom resornega ministrstva, saj bi to pomenilo, da ne bomo v
celoti izvajali dejavnosti, za katere smo po zakonu odgovorni in pristojni. Zmanjševanje sredstev brez
hkratnega prilagajanja visokošolske in delovno pravne zakonodaje onemogoča izvajanje ukrepov, ki
bi lahko vodili v zmanjševanje obsega dejavnosti, kot nam ga narekuje vlada s svojimi predlogi.

Predlogi znižanja sredstev peljejo univerze v rdeče številke, ki bodo imeli tako kratkoročne kot
dolgoročne posledice za Republiko Slovenijo, saj pelje to tudi državo v še večje dolgove. Visoko
šolstvo in znanost sta najboljši izvozni dejavnosti naše države in zahtevamo, da se to univerzam
prizna in se nam omogoči pogoje za normalno delovanje in možnost izvedbe vseh študijskih
programov, ki so akreditirani in imajo že vpisane študente.
Razen nezmožnosti polnega izvajanja dejavnosti, h katerim nas zavezuje zakon, smo že priča
pospešenemu odhajanju nekaterih najboljših, predvsem mladih raziskovalcev in pedagoških kadrov v
tujino ter depresivni atmosferi, ki duši ustvarjalno delo na univerzi.
Rektorska konferenca Republike Slovenije, če naj udejanja poslanstvo, ki nam ga nalagajo Ustava in
zakoni, zahteva od Vlade in Državnega zbora Republike Slovenije, da ohrani sredstva za izvajanje
dejavnosti visokega šolstva vsaj na ravni iz leta 2012, saj bomo slovenske univerze že za to
zmanjšanje morale izkoristiti vse svoje presežke in notranje vire in prestrukturirati naše poslovanje. Z
dodatnim zniževanjem sredstev bi slovenske univerze doživele finančni zlom, česar si nobena država,
ki ceni svoje znanje in ji je mar za svojo prihodnost, ne bi smela privoščiti.
Rektorska konferenca Republike Slovenije je na seji dne 22.11.2012 sprejela naslednji sklep:
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado RS, da v letu 2013 ne zmanjšuje sredstev za
izvajanje dejavnosti javnega visokega šolstva, saj univerze v nasprotnem primeru za nastale posledice
ne morejo in ne bodo prevzele odgovornosti, bodo pa storile vse, da zaščitijo interese akademske
skupnosti.
Rektorska konferenca poziva poslanke in poslance, da pri glasovanju o proračunu prevzamejo
odgovornost za bodoče in sedanje študente, da prevzamejo odgovornost za kakovostne diplomante,
ki bodo v prihodnosti prevzeli vodenje gospodarstva in drugih sektorjev ter peljali Slovenijo v razvito
družbo.
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