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

Sindikati so pomemben del civilne družbe in opravljajo zelo pomembno družbeno funkcijo. Ta postaja 
dejansko še bolj pomembna v današnji družbi, ko se prikrito ali manj prikrito pod vprašaj postavljajo 
številne pridobljene pravice iz preteklih desetletij. Zato vsekakor podpiram obstoj in delovanje sindikatov 
tudi na univerzi. Menim, da je potreben dialog (ne samo s sindikati, vedno in povsod), ki pa mora biti 
vedno umirjen, uravnotežen in predvsem je vedno pri dialogu potrebno, da slišimo en drugega, kar 
se žal v slovenski družbi zadnje čase vse prepogosto dogaja, da se poslušamo a se ne slišimo. Zato 
bom v primeru izvolitve vsekakor podpiral delo sindikatov in sodelovanje s sindikati, bom pa pričakoval 
konstruktiven dialog, ki bo lahko pripomogel k reševanju vseh morebitnih odprtih vprašanj.

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?

Menim, da moramo ohraniti nek sistemski plačni sistem (ob povečanju nagrajevanja uspešnosti), ki 
pa mora biti prilagojen posameznim poklicnim skupinam, ter primerljiv med posameznimi poklici. 
Ta plačni sistem je lahko ločen za akademske inštitucije oziroma univerze, lahko pa je skupen ob 
upoštevanju specifike posameznih poklicnih skupin.

Zaradi spreminjanja plačnih sistemov pri drugih poklicnih skupinah (izven univerze) imamo danes na 
različnih članicah UL že težavo z zaposlovanjem novih kadrov, saj plače v nekaterih delih akademskega 
sektorja niso primerljive ne s plačami v gospodarstvu, kot tudi ne s plačami v nekaterih drugih delih 
javnega sektorja. Sam zagovarjam sistemsko ureditev, saj takšna ureditev zagotavlja primerljivost 
plačila za podobna delovna mesta.Vemo, da so bile pred uvedbo enotnega plačnega sistema razlike 
zelo velike in niso bile odvisne od dejanske uspešnosti posameznika.  

Sam nisem naklonjen ideji, da bi bile kolektivne pogodbe podpisane na ravni univerz, saj se bojim, da bi 
bilo težko doseči soglasje in da bi bilo to lažje doseči na širši ravni. Če bi podpisovanje kolektivnih pogodb 
premaknili na raven posameznih univerz bi to lahko tudi pomenilo velike razlike med posameznimi 
javnimi univerzami, kar pa se mi ne zdi primerno, če smo vsi del javnega sektorja. Vendar pa bi morali 
zakonodajalci vsekakor upoštevati tudi specifičnost akademskih delovnih mest in vsekakor je slabo, da 
smo uvrščeni v kategorijo državnih uradnikov saj to lahko duši akademsko svobodo. 

Menim, da je nagrajevanje uspešnih zagotovo pomemben del upravljanja vsakega uspešnega 
kolektiva in predstavlja stimulacijo za boljše delo vseh zaposlenih, če je seveda to izvedeno na zdravih 
in poštenih temeljih. Zato menim, da bi bile spremembe plačnega sistema v tej smeri (možnost 
nagrajevanja bolj uspešnih) koristne, vendar pa nikakor ne v kontekstu enotne mase plač, kot je to 
v trenutnem predlogu sprememb plačnega sistema. Vemo, da visokošolstvo (in znanost) že zdaj 
zaostajata za številnimi drugimi poklicnimi skupinami in da imajo zaradi tega na nekaterih članicah UL 
že težave z zaposlovanjem. Vsekakor se zavzemam za povečanje stimulativnega dela plač, vendar ne 
na račun trenutnih plač zaposlenih temveč le z dodatnimi sredstvi.  



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?

Kot vem statut UL že določa, da imajo vsi zaposleni ter študentke in študenti volilno pravico. Menim, da je 
tak sistem ustrezen, morda lahko odpremo razpravo o načinu uravnoteženosti glasov in skušamo najti 
optimalno rešitev. Menim, da mora biti neka uravnoteženost prisotna, saj bi v primeru splošnih volitev 
brez uravnoteženosti glasov študenti zaradi svojega števila lahko bili edini odločevalci, kar pa menim, 
da ni ustrezno.  Zelo pomembno pa se mi zdi, kako prepričati volilce, da bodo spoznali, da je njihov glas 
pomemben, da se je potrebno udeležiti volitev in aktivno sodelovati v demokratičnem procesu. Menim, 
da bi morali kot celotna univerza delovati bolj odprto in vključujoče, da bi vsi zaposleni pridobili občutek 
pripadnosti univerzi (vemo, da je danes na večini članic prisotna predvsem pripadnost fakulteti, ne pa 
tudi univerzi), kar bom naredil z zvišanjem družbenega ugleda univerze, z večjo povezanostjo vseh 
zaposlenih z različnih članic z organizacijo skupnih dogodkov, z večjim pojavljanjem celotne univerze v 
javnosti ter vključevanjem vseh zaposlenih v delo in odločanje o pomembnih vprašanjih. Tu vidim zelo 
pomembno povezovalno vlogo umetnosti in športa, ki lahko odigrata pomembno vlogo pri iskanju 
skupnih interesov. Zato moramo nujno povezati delovanje vseh članic UL ter v to dejavno vključiti 
umetniške akademije skupaj s fakultetami, na katerih gojijo umetnost, ter fakulteto za šport.

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?

Menim, da to za UL vsekakor ni dobro. Ne samo to, da so člani samo moški, temveč tudi to, da so 
člani UO samo predstavniki naravoslovnih in tehniških fakultet. Ne vem, če ima rektor pooblastila, 
da bi to spreminjal, saj je upravni odbor avtonomen organ univerze in kot vem, so bile volitve kljub 
neprimernemu rezultatu legalno in legitimno izpeljane. Potrebno pa bi bilo smiselno razmisliti o 
mehanizmih, ki bi v prihodnje preprečevali takšne rezultate. To so lahko tudi kvote, ki imajo lahko zelo 
pozitivno vlogo v določenih momentih pri uveljavljanju enakih možnosti. Bolj natančen odgovor, kako 
se tega vprašanja lotiti na najbolj ustrezen način pa bom izoblikoval v primeru zaupanja volilcev po 
posvetovanju z različnimi deležniki iz različnih strok, med katere zagotovo sodite tudi sindikati.

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?

Mislim, da je tu UL veliko premalo aktivna. Stvari se pogosto pometa pod preprogo in se niti ne govori 
o njih, tako o raznih ekscesnih dejanjih kamor sodijo spolne zlorabe, pa tudi izsiljevanja, šikaniranja 
in podobno, kot tudi o enakih možnostih in tudi o neetičnosti pri raziskovalnem delu (izkoriščanje 
dela mladih sodelavcev). Včasih imam vtis, da smo v Sloveniji preveč samozadovoljni in se vidimo kot 
družba, ki je enakopravna in nima težav z enakopravnostjo spolov, a sam menim, da smo še daleč 
od resnično vključujoče in enakopravne družbe. To žal velja tudi za univerzo in to je potrebno nujno 
spremeniti. V ta namen imam pripravljene tri ukrepe:

a) ustanovitev komisije za enake možnosti, ki bo kritično ocenila stanje na UL in predlagala rešitve. 
Vem, da se to sliši kot birokratska rešitev, a konkretne rešitve ta hip ne morem podati, saj glede na to, 
da nisem član vodilnih struktur na UL ne poznam dovolj dobro stanja, da bi lahko že predlagal ukrepe. 
Menim pa, da kljub temu, da je Slovenija ena od držav z najmanjšo stopnjo družbenih razlik, žal podatki 
kažejo, da se te razlike povečujejo. Razlike med spoloma še vedno obstajajo, kar se nenazadnje vidi v 
majhnem deležu žensk na vodilnih položajih, majhnem deležu žensk, ki prejmejo akademske nagrade 
in priznanja in padcu deleža žensk višje v strukturi UL (npr. med rednimi profesoricami);

b) čeprav sem proti pretirani birokratizaciji mislim, da je nujno, da vzpostavimo formalne postopke za 
reševanje vseh ekscesnih dejanj kot so šikaniranje, izsiljevanje, okoriščanje s tujim delom, neetičnost 



pri raziskovalnem delu ter spolno nadlegovanje. Mediacije med žrtvami takšnih ekscesnih dejanj in 
njihovimi storilci zagotovo niso primeren način reševanja. Postopki morajo biti takšni, da bodo takoj 
zaščitili žrtve in preprečili nadaljna ekscesna dejanja, predvsem pa ne smejo biti črka na papirju temveč 
morajo učinkovito delovati v praksi;

c) ustanovil bom posebno službo v okviru rektorata, ki bo delovala strokovno in povsem neodvisno. 
Sestavljena bo iz strokovnjakov (psihologi, psihiatri, sociologi, pravniki...), ki bodo lahko pomagali žrtvam 
ekscesnih dejanj in jih vodili pri nadaljnih ukrepanjih. Vse zaposlene bomo seznanili z ustanovitvijo 
takšne službe, prav tako pa bomo vsako leto študentkam in študentom ob začetku študijskega leta 
predstavili delovanje takšne službe in na kakšen način se lahko na takšno službo obrnejo po pomoč. 
Menim, da mora biti takšna služba organizirana v okviru rektorata, saj bodo tako žrtve imele večje 
zaupanje, da je služba neodvisna od fakultet in izvršiteljev takšnih dejanj na fakultetah.

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?

Zavzemal se bom, da se čimprej začenjo pogajanja o spremembah plačnega sistema (pri čemer bi želel 
najti skupne točke s sindikati, tako da bi vodstvo UL ter sindikati nastopali enotno pri pogajanjih z vlado), 
pri čemer se morajo te spremembe odražati tudi na višini plač še posebej pri mlajših sodelavcih, kjer 
imamo na kar nekaj fakultetah že resne težave pri pridobivanju novih kadrov zaradi nekonkurenčnosti 
plač na UL. Nujno in takoj moramo tudi sprožiti zahtevo po izenačenju plač asistentov in mladih 
raziskovalcev z dvigom plačnega razreda mladim raziskovalcem (tu se sprašuejm, zakaj tega UL ni že 
naredila), saj kot sem obveščen od zadnjega povišanja plač plače mladih raziskovalcev zaostajajo za 
dva plačna razreda za plačami asistentov brez doktorata (32 oziroma 34 plačni razred), kljub temu, 
da so bile pred tem izenačene v 30 plačnem razredu (kar je smiselno glede na podobno delo, ki ga 
opravljajo). Pomemben del mojega programa je zavzemanje za dodatna sredstva za UL. Od države 
moramo zahtevati, da se začne približevati obljubljenima 1 % BDP za visokošolstvo in 1 % BDP za 
znanost. To bi omogočalo dodatne zaposlitve, delno pa bi želel problematiko pomanjkanja kadra 
rešiti tudi z večjo povezanostjo z raziskovalnimi inštituti, ki imajo tudi veliko odličnih kadrov in z večjim 
sodelovanjem z inštituti bi lahko vsaj na nekaterih področjih rešili kadrovsko problematiko sobotnega 
leta.

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? 

Menim, da je ustanavljanje odcepljenih podjetij, ki so namenjena trženju neke inovacije, razvite na 
univerzi, koristno za celotno družbo, saj takšna podjetja nato preko plačevanja davkov od svojih 
storitev vračajo sredstva v državno blagajno (iz katere se financira seveda tudi Univerza), hkrati 
pa z licenčninami iz licenčnih pogodb z univerzami zagotavljajo dodatna sredstva za UL. Takšna 
visokotehnološka inovativna podjetja, ki na mednarodnih trgih tržijo inovacije, lahko pomembno 
prispevajo k razvoju Slovenije in posledično k dvigu standarda vseh prebivalcev Slovenije, ter boljšemu 
delovanju javnih služb, ki so financirane iz davkoplačevalskega denarja, kamor seveda sodijo tudi 
univerze. Ob ustreznem nadzoru in natančno določenih pravilih igre ne vidim nevarnosti podrejanja 
univerze zasebnemu kapitalu in njegovim interesom, seveda pa mora imeti vodstvo univerze jasno 
postavljeno mejo med avtonomijo univerze ter delovanjem v korist zasebnih (ali državnih) podjetij.  

Drugo vprašanje pa je ustanavljanje takšnih podjetij z namenom opravljanja dela zaposlenih na 
univerzi preko takšnih podjetij (sploh če gre za enako delo, ki ga zaposleni opravlja na univerzi ter 
hkrati v privatnem podjetju), ter prelivanje sredstev namenjenih za raziskovalne (in druge) projekte 
v takšna podjetja z namenom izplačevanja teh sredstev posameznikom. Zaradi tega menim, da na 
splošno dopolnilne zaposlitve zaposlenih na UL v takšnih podjetjih niso primerne, saj morajo zaposleni 
opravljati svoje delo v okviru rednega dela na UL.  Vsak tak primer zaposlitve v lastnih odcepljenih 
podjetjih (ali celo lastnih podjetij, ki niso formalno odcepljena podjetja in nimajo pogodbe z UL) je treba 



zato temeljito preučiti s stališča upravičenosti in konflikta interesov, preden bi UL izdala soglasje za 
takšno dopolnilno delo.  

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. Visokošolska izobrazba mora biti vsekakor dostopna vsakemu mlademu človeku, ki v njej vidi 
izziv in svoje poslanstvo in nikakor dostopnost do visokošolskega izobraževanja ne sme biti omejena z 
materialnimi zmožnostmi posameznika. Zaradi tega menim, da moramo dolgoročno začeti razmišljati 
tudi o štipendijskih skladih UL, s katerimi bi lahko pomagali študentom. Vem, da je trenutna finančna 
situacija slaba, vendar pa bi morali del novih virov, katerih pridobivanje je del mojega programa, 
usmeriti tudi v štipendijski sklad. Ne sme pa biti visokošolska izobazba družbena norma, saj so tudi 
poklici, ki ne zahtevajo visokošolske izobrazbe častni in nujni za funkcioniranje družbe.  

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?

Prorektorske ekipe v programu nisem predstavil načrtno in namenoma. Sicer sem se pogovarjal z 
različnimi odličnimi kandidati, a nikomur nisem vnaprej obljubljal položaja prorektorja (in si s tem kupoval 
podpore vodstev fakultet) predvsem iz razloga, ker v pravilih UL piše, da rektor izbere prorektorje 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo članice. Sam menim, da je povsem mogoče, da bo katera od članic 
UL predlagala kakšnega izvrstnega kandidata, ki ga sam ne poznam (kljub široki mreži znanstev na 
vseh področjih) in z vnaprejšnjim obljubljanjem funkcij bi se tako vnaprej odrekel takšnim odličnim 
kandidatom. Sam bom zato izbral prorektorsko ekipo po volitvah, ko se bom temeljito pogovoril z vsemi 
predlaganimi kandidati in šele nato izoblikoval ekipo. Predvsem pa se mi zdi neprimerno trgovanje z 
glasovanjem in obljubljanje prorektorskih mest v zameno za obljube volilnih glasov na članicah!

Več o mojem programu na povezavi: http://gregormajdic.splet.arnes.si/volitve-rektorja/

http://gregormajdic.splet.arnes.si/volitve-rektorja/

