Ministrica za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Simona Kustec

JAVNA PROTESTNA IZJAVA KOsRIS

Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) z zaskrbljenostjo spremlja
odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in ministrice prof. dr.
Simone Kustec, ki je, tudi po ponovljenem razpisu za direktorja Pedagoškega inštituta, izbranemu
kandidatu prof. dr. Igorju Žagarju Žnidaršiču, ki je tudi edini oddal popolno in zahtevam razpisa
ustrezno vlogo, ponovno odrekla soglasje k imenovanju za direktorja.
Naj spomnimo: na lanskoletnem razpisu za direktorja Pedagoškega inštituta je Upravni odbor inštituta,
po predhodni soglasni podpori Znanstvenega sveta inštituta, za direktorja Pedagoškega inštituta
soglasno imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča.
Vlada Republike Slovenije je, na predlog ministrice prof. dr. Simone Kustec, prof. dr. Žagarju Žnidaršiču
odrekla soglasje k imenovanju in to brez obrazložitve. V medijih in v odgovoru na poslansko vprašanje
v Državnem zboru je ministrica pojasnjevala, da ima Slovenija veliko strokovnjakov s področja vzgoje
in izobraževanja, ki da se bodo nedvomno prijavili na ponovljeni razpis za direktorja Pedagoškega
inštituta, s čimer bo Pedagoški inštitut dobil ustrezno vodstvo.
Na ponovljeni razpis - potem ko se je prof. dr. Žagarju Žnidaršiču iztekel mandat vršilca dolžnosti
direktorja - so prispele le štiri prijave: dve sta bili nepopolni, ena neustrezna, vsem kriterijem je
ustrezala le prijava prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča. Slednjega je Upravni odbor inštituta, po ponovni
predhodni soglasni podpori Znanstvenega sveta inštituta, ponovno imenoval za direktorja
Pedagoškega inštituta, kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije le nekaj dni pred sejo zamenjala
svoja člana v Upravnem odboru inštituta.
Na naše presenečenje Vlada Republike Slovenije tudi letos ni dala soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja
Žagarja Žnidaršiča, pri čemer je tudi letos izdala sklep brez obrazložitve. Je pa z obrazložitvijo postregla
Služba za odnose z javnostmi MIZŠ, ki pojasnjuje:

»...da kandidat kljub večletnemu vodenju Pedagoškega inštituta, nazadnje kot vršilec dolžnosti
direktorja, ni izkazal vizije razvoja Pedagoškega inštituta. Po mnenju vlade tudi ni predstavil razvojnih
rešitev za inštitut na njegovih ključnih področjih financiranja, organizacije glede projektov in podpore k
tem, ter sodelovanja z univerzami.«

Obrazložitev Službe za odnose z javnostmi MIZŠ je povsem neresnična in zavajajoča ter ne vzdrži
soočenja z dejstvi. Prof. dr. Žagar Žnidaršič je namreč predstavil ne le natančno vizijo svojega dela v
naslednjih petih letih, ampak je podal tudi natančno poročilo o svojem preteklem petletnem, zelo
uspešnem delu. Vizija prof. dr. Žagarja Žnidaršiča obsega prav vsa področja, za katera sporočilo Službe
za odnose z javnostmi MIZŠ trdi, da jih v viziji ni: financiranje Pedagoškega inštituta, pridobivanje
projektov in sodelovanje z univerzami. Naj v zvezi s tem mimogrede omenimo, da je dr. Žagar Žnidaršič
tudi član mešane delovne skupine Rektorske konference Slovenije in KOsRIS-a za izboljšanje
sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi inštituti.
KOsRIS ostro obsoja takšno nepremišljeno in škodljivo vmešavanje v avtonomnost raziskovalne
sfere, ki še dodatno slabi položaj znanosti v slovenski družbi in jo podreja politiki. KOsRIS zato
zahteva, da resorno ministrstvo in Vlada Republike Slovenije upoštevata in spoštujeta avtonomijo
stroke, ki je že dvakrat izrekla podporo prof. dr. Igorju Žagarju Žnidaršiču, in poda soglasje k njegovemu
imenovanju za direktorja Pedagoškega inštituta za obdobje naslednjih petih let.
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