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•
 

Osnutek predloga združenega zakona je 
nastajal več

 
let in je skrbno premišljen. 

Dobro orkestrirana blokada pa predstavlja 
resno nevarnost, da zakon ne bo sprejet 
niti dovolj hitro niti  ne bo ohranil duha, ki 
je želel sanirati stanje na področju 
visokega šolstva in raziskovalne 
dejavnosti, ki smo ga podedovali v 
osemdesetih letih in potem nikoli zares 
uredili. 



Kako je bilo nekoč?
•

 
Nekoč

 
smo imeli le eno univerzo in pravzaprav 

en sam velik inštitut. Imeli smo eno ministrstvo 
za šolo pod katerega je spadala univerza in 
drugo za znanost, ki je napajalo inštitut. Po 
sovjetskem modelu so eni poučevali na univerzi 
in drugi raziskovali na inštitutu.  Potem pa se je 
zgodil Maribor, ki ga še vedno mnogi ne morejo 
preboleti. Še dandanes nekateri trdijo, da imamo 
v Sloveniji le eno pravo univerzo. 



Pandorina skrinjica.
•

 
In Pandorina skrinjica se je odprla. Univerze in 
samostjone visoke šole so začele rasti kot gobe po 
dežju. Raziskovalci na inštitutih sprva niso imeli dostopa 
do študentov. Ko pa so na IJS ustanovili podiplomsko 
šolo, je bilo z ločevanjem raziskav od pouka dokončno 
konec. Zdaj se pripravlja ustanovitev podobne 
podiplomske šole ne Kemijskem inštitutu. Raziskovalni 
inštituti se tako pojavljajo kot nelojalna konkurenca 
univerzam. Univerzitetni profesorji morajo v potu svojega 
obraza vzgajati široke množice študentov, medtem ko na 
inštitutih dobijo le smetano. Tu bi moral biti novi zakon 
strog. Prepovedati bi moral vpeljavo višje stopnje, če 
inštitucija ne ponudi tud programov nižjih stopenj. 



Erozija visokošolskega sistema.
•

 
V zadnjih dvajsetih letih smo priča eroziji visokošolskega 
sistema v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope. Na 
delu je močan proces, ki deluje po svojih notranjih 
zakonitostih in se ne ozira na želje tega ali onega 
političnega lobija. Tako je po nekaterih podatkih na 
Poljskem v kratkem času nastalo kar 384 univerz. Ta 
proces lahko bodisi nadzorujemo, ali pa se bo izdivjal 
nenadzorovano. Bil je viden že takrat, ko je bila v 
Sloveniji le poldruga univerza in so številni nasprotovali 
nastajanju novih visokošolskih središč

 
v upanju, da se 

lahko Slovenija izogne temu procesu, ali pa, da ga je 
celo prehitela in da je že prišel čas združevanja.   Tako 
kot procesa razpadanja Jugoslavije ni mogla zadržati 
nobena sila, tudi porcesa razpadanja visokošolskega 
sistema ne bo zadržala konkurenčna klavzula. 









Structure of graduates 2004

Economy and Management 5251 43

Technology 2219 18

Education 1457 12

Social Sciences 1129 9

Arts and Humanities 875 7

Science, Math. Comp. Sci. 558 5

Law 537 4

Journalism 100 1

TOTAL 12126 100
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Konkurenčna klavzula.
•

 
Konkurenčna klavzula je v nestabilnem akademskem 
sistemu seveda le tisto skrajno sredstvo, ki bo namesto 
do kontroliranega preoblikovanja visokošolskega sistema 
v štiri raziskovalne univerze z nekaj samostojnimi 
visokimi šolami, pripeljala do velikega poka, ko bo sistem 
razpadel po šivih. Tu je krivda popolnoma v politiki 
Univerze v Ljubljani. Kot daleč

 
prevelika univerza za 

majhno Slovenijo bi se morala zavedati, da je mogoče 
sredobežne sile uravnotežiti le tako, da sama spodbuja 
svoje najbolj kvalitetne ućitelje, da pomagajo postaviti na 
noge nove univerze in nove samostojne fakultete. S 
konkurenčno klavzulo pa bo dosegla ravno nasproten 
učinek. Nove fakultete, nove univerze in novi programi 
bodo nastajali. Nosilci razvoja pa bodo bodisi kadri 
dvomljive kvalitete bodisi kadri, ki bodo prišli od drugod. 



Primerjava Trst-Ljubljana

•
 

Število 
študentov:20,000

•
 

Število prebivalcev: 
60,000,000

•
 

Število študentov: 
60,000

•
 

Število prebivalcev: 
2,000,000

Če bi na univerzo v Trstu študiral enak odstotek prebivalstva, kakršen študira 
na Univerzi v Ljubljani, bi morala univerza v Trstu imeti

1,800,000 študentov



Izredni študij –
 

surogat plačljive 
univerze.

•
 

Slovenci smo razvili svojevrstni sistem 
plačjivega študija. Medtem ko nekateri študenjte 
dobivajo znanje zastonj in imajo vse privilegije in 
socialnezaščite, morajo t.i. izredni študentje za 
isto znanje krepko plačati. Ker je dodiplomski 
študij zastonj, podiplomski pa plačljiv, je interes 
vseh udeležencev, da bi izobraževali le višje 
stopnje, razumljiv. Po nekaterih podatkih, je kar 
40% prihodnkov na Univerzi v Ljubljani iz 
samoplačniških žepov študentov. Takega 
sistema ne poznajo nikjer v Evropi. 



Univerza ječa fakultet.
•

 
Univerza seveda ne more biti samopostrežna trgovina, v 
kateri si vsaka članica izbere tisto, kar ji je všeč

 
in pusti 

vnemar vse drugo, kar ji ne ustreza. Po drugi strani pa 
so fakultete nastajale v različnih zgodovinskih 
okoliščinah, pogosto produkt političnih pritiskov in ambicij 
vplivnih posameznikov. Univerza, ki ima sedež

 
v enem 

kraju ima zaradi spleta okoliščin lahko kakšno fakulteto 
na drugem koncu države. Ko se je v osnutku novega 
zakona pokazala možnost, da bi imele fakultete pravico 
odločati o svoji povezanosti z drugimi fakultetami, so 
reakcije v vrhovih pokazale, da so pravzaprav fakultete 
ujetnice svojih univerz. 



Strah pred svobodo.
•

 
V preteklih desetletjih je bilo mogoče nenehno poslušati 
tarnanje razsikovalcev po inštitutih, kako mačehovsko se 
vedejo univerze in jih ne pustijo enakopravno sodelovati 
pri pouku in vzgoji kadrov. In ko je osnutek novega 
združenega zakona ponudil popolno enakopravnost med 
univerzitetnimi profesorji in inštututskimi raziskovalci se 
je zgodilo nekaj nenavadnega. Tisti, ki so najbolj tranali 
so so ustrašili svobode, ki jim jo je zakon ponudil. 
Možnost, svobodne odločitve je zaskrbela vse. Seveda, 
raziskovalci bi radi bili plačani polno za svoje 
raziskovalno delo, potem pa še enkrat za svoje 
pedagoške nadure, profesorji pa polno za svoje 
poučevanje in potem drugič

 
za dodatne raziskave. 



Strah pred odgovornostjo.

•
 

Raziskovalci bi seveda morali pri tem 
prevzeti tudi odgovornost za svoje 
poučevanje. Nič

 
ni narobe, če se deli 

inštitutov spremenijo v fakultete. Ni pa 
enakopravno, da se na unverzah vzgoji 
dodiplomske študente, na inštitutskih 
podiplomskih šolah pa bi potem pobrali le 
smetano. 



Finančna preglednost.

•
 

Direktor, ki bi imel popoln finančni pregled 
na celotni univerzi bi nanjo pripeljal 
prepotrebno finančno preglednost. Nič

 hudega ni, če nekdo za trojno delo dobi 
trojno plačilo. Narobe pa je, če nekdo 
svoje (slabo) delo trikrat proda. Tu je 
finančna preglednost nujna. Osnutek 
združenega zakona bi lahko odpravil 
marsikatero anomalijo. 
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