
Spoštovani, 
 
Najlepša hvala za vaša vprašanja. V dolgoletni karieri sem na področjih, po 
katerih sprašujete, razvil vrsto dejavnosti, rezultatov in uspehov. Zato bom 
odgovarjal na kratko, toliko da se pokaže, da sem »naš«, sindikalist po duši in 
dejanjih. 
 
 
 

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

 
Takoj ob zaposlitvi na UL sem vstopil v sindikat in vstopil v vodstvo na svoji 
fakulteti. Proti koncu osemdesetih so mnogi kolegi izstopali, ker jim je bila 
previsoka članarina, vse skupaj pa so zapakirali v nestrinjanje s sistemom. Da bi 
ustavil ta proces, sem številne kolege vključil v sindikat »na čakanju«, ki ni bil 
član nobene od velikih grupacij, ki so se tedaj množile. Leta 1991 sem organiziral 
tudi največji štrajk v zgodovini FDV (120 prisotnih), ki je bil uperjen proti 
nameram takratne oblasti, da marginalizira univerzo v celoti, intelektualno delo 
in izobrazbeno raven kot kriterij za javne službe. 
 
Doktoriral sem s teme neokorporativizem, ki na konceptualni ravni postavlja 
vlogo sindikata kot enega glavnih partnerjev pri odločanju o pogojih dela v vseh 
sferah. Sodeloval sem tudi pri utemeljevanju socialnega partnerstva v Sloveniji 
in sodeloval v akcijah, ki so od takratnega predsednika vlade Janeza Drnovška 
konec leta 1994 izsilile ustanovitev socialnega sveta in sklepanje splošne 
kolektivne pogodbe oz. socialnega sporazuma. 
 
Udeležil sem se vseh večjih sindikalnih shodov v Sloveniji in tudi kot edini 
minister v takratni vladi z udeležbo na shodu in na vladi podprl zahteve 
sindikatov po dvigu minimalne plače. 
 
Na Univerzi v Ljubljani nameravam pomagati razširiti zavesti o pomenu in vlogi 
sindikata ter tako povečati včlanjenost, ki je pogoj za čim višjo stopnjo 
reprezentativnosti. Zavedam se specifičnega okolja, zagovarjam svobodo 
odločanja vseh zaposlenih, menim pa, da je vloga sindikata tako pomembna, da 
bi o tem z rektorskega mesta bilo dobro usmeriti na zaposlene dodatno 
spodbudo. 
 



Kot rektor se nameravam z vsemi sindikalnimi predstavniki, ki izpolnjujejo 
kriterij reprezentativnosti (ta kriterij omenjam zato, da se ne bi v zgodbo javili 
samooklicani sindikalisti, ki z idejo sindikalizma kot kolektivnega predstavništva 
zaposlenih nimajo nič), na mesečni ravni srečevati na rednih sestankih, jih vabiti 
na seje kolegija rektorja in po potrebi tudi na senat in druge organe, če bi skupaj 
presodili, da je mnenje sindikatov pomembno artikulirati pred odločevalnim 
organom neposredno. 
 
Enkrat ali dvakrat letno bi se dobil tudi na zboru vseh članov sindikatov, da bi se 
pogovorili o medsebojnem sodelovanju, seveda, če bi sindikati sami presodili, da 
je to zanje koristno. Za mene kot rektorja bi bila tudi takšna srečanja koristna in 
poučna. 
 
 

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? 

 
Univerza v Ljubljani bi morala iz sistema javnih uslužbencev. Mi smo univerza z 
ustavno opredeljeno avtonomijo. Mi nismo podrejeni organ v sistemu javne 
uprave in javne službe, temveč smo temu sistemu prirejena institucija in 
dejavnost. Zato bi morali to stopnjo avtonomije uveljaviti tudi v plačnem 
sistemu.  
 
Zavedam se, da je univerza prostor močne hierarhije, močnih centrov moči, ki bi 
lahko v določenih razmerah (kar se je npr. že zgodilo v drugi polovici 
devetdesetih let, ko so si redni profesorji vzeli vso oblast) financiranje v kosu 
preoblikovali v financiranje predvsem po lastni meri. Zato bi pri vzpostavljanju 
večje stopnje avtonomije nujno morali zagotoviti na ravni zakona, da se 
odrivanje strokovnih služb in podpornih dejavnosti na univerzi ne bi moglo 
marginalizirati niti jim odrejati nepravičnih plač.  
 
V ta sistem bi lahko šli zelo premišljeno, postopno, previdno, tako da bi 
zavarovali interese vseh zaposlenih na Univerzi in posebej opredelili vlogo 
sindikata pri pogajanjih o plačah in pogojih dela. 
 
 



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? 

 
Rektor, dekani in univerzitetni organi imajo skoraj vsi dvojno vlogo. So organi 
upravljanja in organi vodenja akademskega življenja. Rektorja kot vodjo vseh 
procesov na univerzi bi bilo prav, da volimo vsi po sistemu en človek-en glas, 
rektorja (idr. organe) kot voditelja znanstveno-raziskovalne-izobraževalne-
umetniške, torej akademske skupnosti pa bi morali voliti člani te skupnosti. Jaz 
bi se zavezal za bolj enakopraven in partnerski odnosov pri vodenju univerze 
vseh kategorij zaposlenih in študentov, hkrati pa za to, da o akademskih zadevah 
odloča samo akademska skupnost. O tem, kje poteka meja, je treba voditi 
razpravo in konsenzu prilagoditi tudi institucionalne rešitve.  
 

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? 

 
Kar se je zgodilo na volitvah v UO UL je nezaslišano do te mere, da bi morali 
volitve ponoviti. Do tega lahko pridemo tako, da vsi izvoljeni člani odstopijo in 
postopek ponovimo. To jim predlagam. V tem primeru gre za zastopanost spolov 
in akademskih področji. Velja nepisano pravilo, da je v UO UL vsaj en predstavnik 
humanistike in družboslovja. Velja tudi nenapisano pravilo, da je predsednik UO 
UL iz drugega področja kot rektor: tako je bilo dogovorjeno, da bi bil predsednik 
UO UL v preteklem mandatu družboslovec, ker je bilo dogovorjeno, da bo rektor 
s področja naravoslovja in tehnologije in je zato bil tudi edini kandidat. Tega se 
odločevalci niso držali. Tudi v tem mandatu izrivajo področje humanistike in 
družboslovja, kar za univerzo kot celoto ni dobro. Zato tudi kandidiram, da se 
tovrstne prakse spremeni in korigira.  
 
Glede zastopanosti spolov je univerza kot celota še nezrela, zato bi morali v 
statutu UL določiti minimalno kvoto: vsaj ena članica UO UL, vsaj ena 
prorektorica, vsake štiri leta rektorica oz. rektor. Če bi za rektorico kandidirala 
ženska, bi jo podprl in ne bi kandidiral. 
 

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? 



 
Univerza v Ljubljani je bila v središču pozornosti zaradi tega, ker je tudi prva 
začela ustrezno ukrepati. Zato smo hvaležni predvsem našim pogumnim in 
aktivnim študentkam in študentom ter vodstvom fakultet, ki so jih pri tem 
podprli in ukrepali. Spolno in druge oblike nadlegovanja so nesprejemljive v 
vseh, tako tudi akademskem okolju. Akademsko okolje pa mora biti najbolj 
odprto in prvo pri ustvarjanju razmer popolne varnosti in odsotnosti vseh oblik 
nasilja. Podpiral bom tiste, ki so na tem že odlično začeli delati in osebno 
poskrbel, da pridemo do rezultatov. 
 
Umetniške akademije imajo poseben pedagoški proces, kjer je treba mojstriti 
vse čute, kjer je vse tako subtilno in intimno, da zato včasih na žalost prestopi 
rob dopustnega, in se hitro prevrne v moralno sporno ali celo šovinistično 
nasilno, kar je absolutno nedopustno.  Zato ni čudno, da so prav one pred najbolj 
zahtevno nalogo. 
 
Ne gre le za spolno nadlegovanje, pač pa tudi za vse zlorabe moči, ki jo ima v 
hierarhičnem odnosu profesor/nadrejeni nad študenti ali zaposlenimi. Kar se 
dogaja sedaj, je vezano tudi na spremembo razumevanja telesnosti in pomena 
svobodnega pristanka. Gibanje jaztudi redefinira odnos do spolnosti in moči in 
tudi, kako sploh lahko obravnavamo drugega. To so občutljiva vprašanja, na nek 
način gre za menjavo paradigme. Dobro je, da smo postali bolj občutljivi, te 
vzorce ravnanja, ki ogrožajo dostojanstvo drugega  je enostavno treba odpraviti. 
Univerza izobražuje celotnega človeka, študenta/študentko in mora podpreti 
človeka kot svobodno bitje. Prakse, ki človeka reducirajo na objekt nekoga, ki 
ima moč, je treba zatreti v kali. Žal Univerza te stvari prepogosto potiska pod 
preprogo in jih rešuje šele, ko pridejo v javnost. Pohvalno je, da so tokrat vodstva 
članic ustrezno odzvala in podprla tiste, ki so na probleme opozorili. Moramo 
podpreti študentke in študente kot enakopravne odrasle ljudi, ki so vstopili v 
študijski proces. 
 
 

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? 
 

Moj program je izrazito ambiciozen, ker sem prepričan, da univerzi manjka 
predvsem ambicije in postavljanja velikih ciljev, za katere bi se bilo vredno 
angažirati predvsem tistim, ki imajo največ energije in bi lahko vlekli naprej vse. 



Največ bremena za spremembo bi si naložil sam in izbrani ekipi. Tu stavim na 
svoje izkušnje in izkušnje ekipe: dva med kolegi prorektorji sta bila dekana in 
celo prorektorja Univerze v Ljubljani. Da se to da, sem dokazal v vseh svojih 
izpostavljenih vlogah: kot prodekan, dekan in minister. Sodelavce sem 
razbremenjeval nepotrebnih del in opravil, bistveno skrajšal število sestankov in 
njihovo dolžino. To sem vedno dosegal z dobrimi in jasnimi cilji, v katerih so se 
ljudje prepoznali in so se tudi oni zanje zavzeli. Verjamem, da mora dobro 
vodstvo, zlasti na Univerzi kot vrhunskem intelektualnem okolju,  delovati po 
načelu: work smart not hard. Velike stvari se dosegajo s pametjo, ne s 
preganjanjem zaposlenih. 
 

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?  

 
Vprašanje odcepljenih podjetij je na polno prišlo na dnevni red kot del 
financiranja razvoja kompetenčnih centrov oz. centrov odličnosti. Ideja teh 
centrov je namreč bila, da se znanje prelije v patente in proizvodnjo v čim večji 
meri. To naj bi reguliral zakon o raziskovalni dejavnosti, ki ga še do danes ni, ima 
pa pripravljeni predlog rešitve, ki so usklajene s sindikati in univerzo. 
 
Odcepljeno podjetje se lahko ustanovi v obliki gospodarske družbe, pri kateri 
ustanovitelji ne odgovarjajo za njene obveznosti, kar preprečuje možnost 
odgovornosti ustanovitelja (države) za obveznosti. Za ustanovitev odcepljenega 
podjetja ali pridobitev udeležbe univerza potrebuje soglasje Vlade RS; univerza 
lahko v odcepljeno podjetje vloži le stvarni vložek v obliki prenosa pravic 
intelektualne lastnine ali licence za uporabo strokovnega znanja in izkušenj 
(know how). Tako ne more prenašati javnih sredstev v ustanovitev ali 
dokapitalizacijo podjetja. Zaradi jasnih delovnopravnih pogojev člen 
prepoveduje možnost zaposlovanja že zaposlenih oseb na javni univerzi v 
odcepljenemu podjetju. Univerza svoje interese v odcepljenem podjetju 
uresničuje tudi tako, da zagotavlja, da dejavnost odcepljenega podjetja ne 
nasprotuje dejavnosti univerze. 
 
Univerza udeležbe v odcepljenem podjetju pridobiva z namenom nadaljnjega 
razvoja znanja in tehnologije, ki je predmet vložka. Univerza mora zato potem, 
ko je namen odcepljenega podjetja dosežen, odsvojiti svoje udeležbene pravice 
v odcepljenem podjetju. Javna univerza lahko porabi dobiček, ki je izplačan na 
podlagi udeležbe v odcepljenem podjetju, in kupnino iz prodaje udeležbe v 
odcepljenem podjetju samo za izpolnjevanje obveznosti, ki gredo po zakonu 



oziroma predpisom univerze ustvarjalcem znanja, ki je predmet stvarnega 
vložka, preostanek pa se v celoti nameni za raziskovalno dejavnost in dejavnost 
prenosa znanja.  
 
Univerza bo takoj, še pred sprejemom zakona, morala pripraviti vse potrebno, 
da bo to možno v njenem okviru. 
 
Odcepljena podjetja so širitev dejavnosti univerz v tistih delih, kjer je to možno, 
torej predvsem na področju tehnike, z namenom, da se univerz na lestvici TRL 
(stopnja tehnološke pripravljenosti) ne ustavi pri 3 ali 4 ravni, kjer se konča 
znanstveni del, temveč, da gre naprej v inovacije in prijavo patentov. Tu smo kot 
država in družba šibki, saj nam manjka patentih pisarn in podpore pravne stroke.  
 
Ob budnem postavljanju najboljše možne ureditve razmerij med univerzo, 
odcepljenimi podjetji in državo ter spremljanju korakov vseh akterjev mislim, da 
ni pretirane nevarnosti, da bi odcepljena podjetja kakorkoli ovirala temeljno 
poslanstvo Univerze v Ljubljani ali da bi prek tega Univerza v Ljubljani padla pod 
pritisk kateregakoli bloka zasebnega kapitala. Temeljna ideja mora biti, da se z 
ureditvijo vloga javne Univerze v Ljubljani kot neprofitne ustanove še okrepi, ne 
pa ošibi. 
 
 

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? 
 

Vedno sem bil proti šolninam v javnem šolstvu. V vseh svojih vlogah doslej sem 
pobude za uvajanje šolnin, do katerih je v nekaj volovih prihajalo tudi v Sloveniji, 
pomagal spravljati iz dnevnega reda in jih onemogočati.  
 
Sedaj država sofinancira tudi doktorski študij. Prizadeval si bom, da bi tudi 
doktorskim študentom, vsem, ne samo mladim raziskovalcem, zagotovi 
finančno podporo za raziskovalno delo oz. drugače uredi njihov status.  
 
Študij brez šolnin je ogromna prednost Slovenije, sodi v naše razumevanje 
kvalitete življenja za vse in je tako del naše identitete. Tako mora tudi ostati.  
 
 



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? 

 
Prorektorsko ekipo sem deloma že izbral, bom pa jo še dopolnil. Želel sem si dve 
prorektorici, vendar sta si dve kolegici raje izbrali delo na svojih fakultetah. Tako 
bo v ekipi vsaj ena. Bom pa obdržal predstojnico doktorske šole, ki svoje delo 
zelo dobro opravlja že dva mandata in je na nek način prorektorica za doktorski 
študij in bo zato vključena v delo kolegija rektorja. Rektor ima možnost 
imenovati tudi dva pomočnika/ pomočnici, tako da ekipa šteje vse skupaj osem 
ljudi. Vsaj tri od osmih bom iskal v vrstah žensk. Upoštevam tudi kriterij 
zastopanosti različnih disciplin, tako da bo en prorektor iz vrst umetniških 
akademij, eden in ena iz vrst naravoslovja in tehnologije ter eden iz vrst 
družboslovja. Posredno v ekipo sodi tudi UO, predvsem predsednik oz. 
predsednica, in tudi v to nameravam poseči, saj obstoječi izbor ne odraža 
strukture Univerze in tudi ne večinske usmeritve v pravično zastopanost spolov 
in strukture članic Univerze v Ljubljani. 
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