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

 
Sindikate razumem – in tako sem deloval tudi doslej – kot partnerje v procesu zagotavljanja tistega, 
kar je v dobrobit univerze in vseh, ki delamo na univerzi. V tem smislu sindikate razumem kot 
zaveznike. Zagotovo pa njihovo vlogo vidim tudi kot vlogo »čuvaja«, kot nekoga, ki mora biti »slaba 
vest« slehernega vodstva univerze, da to ne izgubi stika z vsemi, ki soustvarjamo akademski svet.  
 

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 ima vladni predlog razdelitve enotnega plačnega sistema v javnem sektorju na dva dela kar 
nekaj težav. Osnovna težava je v tem, da se reforme lotevajo z nespremenjeno plačno maso. Plačna 
reforma pri enaki plačni masi iz domačega proračuna namreč nima smisla, saj to pomeni, da nekomu 
vzamemo in damo drugemu. Kdo so predstojniki, ki bodo odločali o tem? Rezultat bo ta, da bo nekdo 
od zunaj s principom »deli in vladaj« imel večji nadzor nad univerzo. Določeno fleksibilnost bi lahko 
dosegli samo s sredstvi izven domačega proračuna (EU projekti, tržna sredstva ...). 
 
Enotni plačni sistem seveda ni idealen in je potreben popravkov v tistih delih, ki so se skozi prakso 
izkazali za nepravične in nedomišljene. Zagotovo je najprej treba opraviti jasno celostno analizo in na 
tej osnovi dograditi sistem. 
 
Vsekakor je ena od anomalij popolnoma nedelujoči sistem nagrajevanja. Dejstvo, da je več kot 90 % 
delavk in  delavcev v javnem sektorju ocenjenih z nadpovprečno oceno in na tri leta napredujejo za 
dva plačna razreda, je znak, da sistem ne deluje. Vendar pa bo ocenjevanje delovalo le, če bodo 
osnovne plače dovolj visoke. V trenutnem sistemu nagrajevanja pa se ta mehanizem bolj ali manj 
uporablja kot korektiv slabih plač. Zato se mi zdi vsakršno spreminjanje sistema brez hkratnega 
spreminjanja tudi plačne mase (tj. povečanja plačne mase) zgrešeno. 
 
Ne izključujem možnosti, da je univerza v okviru finančno-organizacijske avtonomije sposobna 
vzpostaviti svoj plačni sistem. Osnova takega sistema pa mora biti socialni dialog znotraj univerze 
glede določanja plač, na ravni države pa bi se sindikati in vodstva univerz skupaj pogajali z vlado za 
večjo finančno avtonomijo. 
 

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? 



 
Da, podpiram. Vsi zaposleni že sedaj sodelujejo pri volitvah rektorjev in dekanov, problem pri trenutni 
ureditvi je, da je lahko v primeru nizke volilne udeležbe teža glasu v posameznih skupinah precej 
različna. Sodelovanje vseh zaposlenih v različnih organih članic in univerze je stvar širše vsebinske 
razprave.  
 

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? 

 
Obžalujem, da med predstavniki Univerze v Ljubljani v upravnem odboru ni nobene ženske. Na univerzi 
imamo odlične profesorice, raziskovalke in strokovne delavke, ki pa jih pri napredovanjih očitno še 
vedno ovirajo »stekleni stropovi«, »lepljiva tla« in podobni fenomeni, ki jih je zagotovo treba 
obravnavati in odpraviti z ustreznimi mehanizmi in dobrimi praksami, ki obstajajo doma in v tujini.  
 

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? 

 
Akademski prostor ni imun na nobeno obliko nasilja, zato je nujno neprestano senzibiliziranje in 
opozarjanje na te probleme. Zagotovo pa so pomembni tudi ustrezni mehanizmi, ki lahko preprečujejo 
nasilje oziroma žrtvam zagotavljajo varni prostor za prijavo. 
 
Glede spolnega nadlegovanja, pa tudi trpinčenja in drugih oblik nadlegovanja je že ustanovljena 
delovna skupina. Na osnovi komentarjev, ki so jih pripravili na nekaterih članicah, pravna služba 
pripravlja nov pravilnik, ki ga bo nato vsebinsko obravnavala še delovna skupina. Vsekakor bomo 
vzpostavili tudi sistem zaupnih oseb, organizirali izobraževanja na to temo za vse zaposlene in posebej 
za vodstveni kader (to bo ena od tem za izobraževanje za nove dekane), vse kršitve pa bomo 
obravnavali dosledno in z vso resnostjo. 
 
Osnovna ureditev problematike spolnega nadlegovanja bo zaključena že do konca tega mandata. Ob 
morebitnem novem mandatu pa načrtujemo tudi vzpostavitev Komisije za enake možnosti in karierni 
razvoj. 
 
V svojem programu imam sprejetje Načrta za enakost spolov, ki ne sme ostati zgolj na ravni 
dokumenta, pač pa mu mora slediti tudi akcijski načrt – tako kot so to že naredili na eni od članic UL 
in ji pri tem v marsičem lahko sledimo. Neprestano opozarjanje in senzibiliziranje za ta vprašanja je 
ključno. 
 

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 programu poskušam biti realen. Vem, da je všečno obljubljati ustanavljanje novih služb, 
zaposlovanje novih delavk in delavcev, vendar smo pri tem v resnici zamejeni z vladnimi kadrovskimi 
in finančnimi politikami. Ravno zaradi tega v svojem programu posebej izpostavljam finančno 
avtonomijo. Univerza, ki nima dovolj sredstev za avtonomno pedagoško in raziskovalno delo, izgublja 
avtonomijo, saj za opravljanje svoje primarne funkcije nujno začne posegati po drugih virih. Pri tem je 
torej ključna vloga države, ki po eni strani s svojim pravnim sistemom ščiti avtonomijo – nenazadnje ji 



to narekuje ustava – po drugi strani pa mora zagotavljati ustrezne delovne razmere, v katerih se 
avtonomija lahko udejani. Zato računam, da bomo v partnerskem razmerju s sindikati še naprej v 
procesih sprejemanja ustrezne zakonodaje opozarjali na vse te vidike in zahtevali to, kar je država že 
obljubila: približevanje 1 % BDP za visoko šolstvo in znanost. 

 
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?  

 
Glede na Statut Univerze v Ljubljani je poleg izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti tretji 
pomemben steber delovanja univerze tudi prenos znanja. Ustanavljanje odcepljenih podjetji mora 
potekati po točno določenih pravilih, ki odpravljajo morebitna nasprotja interesov. Na tem področju 
smo na Univerzi v Ljubljani v zadnjih letih naredili pomembne korake naprej. Organizirano 
ustanavljanje odcepljenih podjetij je ustaljena praksa na univerzah po svetu. 
 

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? 

  
Absolutno sem proti šolninam. Izobrazba mora biti svobodno dostopna vsem, naša naloga pa je, da 
zagotavljamo kakovosten študijski proces.  


