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1. Kakšno je vaš odnos oziroma stališče do obstoja in delovanja sindikatov na univerzi? 
Kako si predstavljate sodelovanje s sindikati? 

 
Vloga sindikata je dvojna: sindikati igrajo vlogo na univerzi pri organizaciji dela, kjer so vključeni 
v odločitve, ki se tičejo delovno-pravnega položaja zaposlenih, hkrati pa so pomemben 
zaveznik, ko se univerza pogaja za boljše pogoje z državo (oz. s komerkoli od zunaj). Dobro 
sodelovanje med univerzo in sindikati je v obojestransko korist. 

 

2. Kakšno je vaše stališče glede vprašanja morebitne izločitve zaposlenih na univerzah 
iz skupnega plačnega sistema javnih uslužbencev? Bi bilo za položaj zaposlenih 
ustrezno, če bi bile kolektivne pogodbe podpisane na ravni univerz, pogajanja pa bi 
tekla na ravni med sindikati na univerzi in vodstvom univerze? 
 

Nagrajevanje izven enotnega plačnega sistema bi bilo primerno za organizacijo, ki se 
upravlja korporativno. 
Zaradi specifike dela bi bilo morda res bolje usklajevati kolektivne pogodbe na ravni 
univerz. 

 
 

3. Ali podpirate spremembo Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL na način, da bi vsi 
zaposleni smeli enakopravno voliti in sodelovati pri volitvah v organe članic UL in 
univerzitetne organe, vključno z volitvami rektorjev in dekanov? 

 
Trenutna ureditev glede načina volitev je korak naprej od prejšnje, ko strokovni 
sodelavci in študenti na volitvah niso sodelovali neposredno. Letos bomo prvič imeli 
rektorske volitve z več kot enim kandidatom po novem sistemu in v tej luči bi bilo 
najbolj smiselno po izvedenih volitvah analizirati stanje in videti, ali so potrebne kakšne 
spremembe.  

 
4. Člani Upravnega odbora univerze so trenutno le moški. Kako gledate na to vprašanje 

in kje vidite razloge za navedeno? Kakšni so vaši predlogi ukrepov, da bi dosegli 
oziroma se približali enaki zastopanosti spolov? 
 

Po mojem mnenju člani UO UL niso in ne smejo biti predstavniki članic niti področij. 
Pomembno je, da so strokovnjaki z izkazanimi izkušnjami na področju dela, ki ga bodo 
v UO prevzeli. Odpira pa se vprašanje o možnih spremembah obstoječega volilnega 
sistema članov UO in o dejstvu, da volitve izvede staro vodstvo v času tik pred iztekom 
svojega mandata. V zadnjem mandatu ni bilo na ravni univerze nikakršne diskusije o 
spremembah volilnega sistema v UO ali predloga za spremembo. 

 
Gotovo si želim, da bi bila zastopanost spolov bolj enakomerna. Predvsem je potrebno 
čim bolj spodbujati ženske, da kandidirajo za vodilne položaje. Nesorazmerna 
zastopanost žensk na vodstvenih položajih je sicer težava, s katero se spopadamo tudi 
v širšem okolju in gotovo lahko na univerzi dajemo zgled družbi, s tem da ženske 



spodbujamo in jih podpiramo pri kandidaturah na vodilne položaje. K temu bodo 
gotovo pripomogli tudi visoka kultura dialoga ter vključujoče in strpno okolje na 
univerzi, za katero se zavzemam. 

 
Sam bom vsekakor poskrbel za uravnoteženost po spolih v prorektorski ekipi ter 
komisijah Senata UL in za uravnoteženost po strokovnih področjih.  

 
 

5. UL je bila nedavno v središču pozornosti zaradi prijav spolnih nadlegovanj študentk. 
Katere oblike nasilja prepoznavate v akademskem okolju? Katere ukrepe 
nameravate sprejeti/izvajati v primeru izvolitve, da bi bili prepoznavanje in 
preprečevanje vsakršnih oblik nasilja takojšnji? 

 

Pomembna je celovita zaščita (psihološka, pravna) žrtve in da se primer nemudoma 
razišče. Zelo pomembno je tudi ozaveščanje zaposlenih in študentov o tem, kaj je 
sprejemljivo in kaj je nesprejemljivo vedenje ter kam se lahko obrnejo po pomoč. 
Postopke pri takih prijavah je potrebno voditi tako, da so spoštovane pravice vseh 
udeleženih. V primeru moje izvolitve bo posodobitev ustreznih pravilnikov in 
postopkov ena od prednostnih nalog.  

 
6. Objavljeni programi vseh rektorskih kandidatov vsebujejo ambiciozne cilje, a vendar 

se UL marsikje sooča s pomanjkanjem kadra. Na kakšen način načrtujete doseči 
zastavljene cilje, brez da bi prišlo do prekomerne obremenitve zaposlenih? 

 

V svojem rektorskem programu se zavzemam za pomlajevanje kadra, spodbujanje 
postdoktorskih mest, zmanjšano pedagoško obremenitev na začetku kariere, sobotno 
leto ter nove zaposlitve strokovnih sodelavcev. Izvedel bom tudi zmanjšanje 
birokracije, ki po nepotrebnem obremenjuje zaposlene: formula 1/2 x 1/2=1/4. 

 
7. Kakšno je vaše mnenje glede ustanavljanja odcepljenih (spin-off ali spin-out) podjetij 

z vidika nevarnosti tihe privatizacije univerze v luči, da bi se podredila interesom 
zasebnega kapitala in njegovim interesom?  

 

Prav je, da se goji sodelovanje z gospodarstvom in podjetništvom (tam, kjer je to 
smiselno), vendar mora univerza od spin-off podjetij dobiti nekaj v zameno (UL je 
namreč referenca, ki jim pomaga pri poslu, jim nudi znanje, lahko tudi infrastrukturo 
itd.). Univerza mora seveda nujno skrbeti za temeljno znanost, tudi takšno, ki se z 
gospodarstvom in podjetništvom ne povezuje neposredno. Univerza ustvarja novo 
znanje in če je to znanje mogoče uporabiti, je prav, da ga uporabi univerza (in s tem 
podpira svoje temeljno poslanstvo), ne pa kdo drug. Vedno pa se bom zavzemal proti 
privatizaciji univerze in za njeno neodvisnost od interesov kapitala.  

 
8. Podpirate, da se študijska dejavnost rednega študija prve in druge stopnje na javnih 

visokošolskih zavodih v celoti financira iz državnega proračuna, ali ste naklonjeni 
ideji uvedbi šolnin? 

 



Nikakor nisem naklonjen uvedbi šolnin, prva in druga bolonjska stopnja rednega 
študija na javnih visokošolskih zavodih morata biti v celoti financirani iz državnega 
proračuna. 

 
9. Glede na to, da v programu niste napovedali prorektorske ekipe, nas zanima, po 

kakšnih kriterijih bi izbrali člane ekipe, ki bi vam pomagala pri uresničevanju 
predstavljenega programa? 

 
Del prorektorske ekipe sem objavil na svoji domači strani: 
prof. dr. Tatjana Marvin deluje na področju splošnega jezikoslovja, po izobrazbi 
jezikoslovka, anglistka, doktorat iz jezikoslovja je pridobila na univerzi MIT v ZDA, kjer 
je študirala pri Noamu Chomskemu; prodekanja UL FF od 2015 – 2017; 
prof. Žanina Mirčevska: deluje na področju dramaturgije in scenskih umetnosti, po 
izobrazbi magistrica dramaturgije, dramatičarka in dramaturginja, z naslovom Častna 
pisateljica Univerze v Iowi, ZDA; aktualna prodekanja UL AGRFT. 
Preostali dve prorektorski mesti bosta po volitvah prav tako usklajeni po vseh 
strokovnih kriterijih. 

 

 


