ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 13. 4. 2012 13. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeležili:
TJAŠA ČRNIGOJ in NINA ZUPANČIČ – AGRFT, ALENKA MALOVRH in TAJA ŽELEZNIK –
BF, KATARINA KOŠAK – EF, TJAŠA BOŽIČ – FDV, ŽIGA BEZJAK, DAMJAN SIRNIK,
JANJA DERMELJ – FE, JERNEJ REPAS in JANJA MIRTIČ – FFA, MATEJ PUKŠIČ in
DOMEN DOLŠAK - FGG, ALEKSANDER KRAJNC in ALJAŽ GABER – FKKT, JANEZ
TURK in JURIJ STRITIH – FMF, EDINA ŠMIT in MATEVŽ ČERNE – FRI, GAŠPER SKALAR
ROGIČ in ANA TORI – FA, ŽIGA PIŽORN – FS, URŠKA HONZAK, ČRT ZORIČ, MIHA
KORDIŠ, JANOŠ JEŽOVNIK, MIHA NOVAK, NIKOLA VULJEVIČ, MIHA ŠOBA – FF, EVA
VIČIČ – MF, BOŠTJAN BRATUŠA in KLEMEN ČERNIČ – NTF, ANDREJ ZADNIK in MATIC
JUVAN - PEF, SUZANA PECIN in MARKO KRAJNC – PF, TANJA KNIFIC – VF, KLEMEN
KOCJANČIČ – TEOF, JAN SCHWEIGER in NUŠA ČREŠNIK - ZF.

Uvodoma sta se seje udeležila rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik in
predsednik Upravnega odbora UL, prof. dr. Dušan Mramor, ki sta predstavila
delovanje Univerze V Ljubljani v novih proračunskih razmerah.
Nekaj podatkov in poudarkov iz obširne in temeljite razprave, kjer je bilo ključno vodilo, da je
trenutna finančna situacija slaba in da je predvsem sporen način varčevanja. Univerza se ne bo
ukvarjala s preživetjem. Uvedba šolnin se ne more uporabljati kot prihodek UL, ker Univerza ne
bo in sme nič prodajati ampak mora ustvarjati. Univerzi se obeta, da bo Vlada RS povedala kje
in kako se odvijal vpis na UL, prisilno upokojevanje vse tiste pedagoge, ki izpolnjujejo pogoje in
s tem drastično zmanjšala število profesorjev.
Vseskozi je bila v razpravi poudarjena težnja po ohranitvi kakovosti študijskih programov in
kvaliteti UL ter njena neodvisnost, ne samo razprava o znižanju plač, čemur na UL ne
nasprotujejo.
Podatki in številke v milijonih evrov:
- od 600 dosedanjih jih je za UL predvidenih 260 manj,
- po tako imenovani vsakoletni Odredbi je predvideno 12% manj sredstev za visoko-šolstvo,
- sledilo bo od 10 do 7 % znižanje plač zaposlenim na UL,
- za razvojni steber UL že 3 leta ni sredstev,
- za izobraževalni del UL bo 170 manj sredstev,
- za raziskovalni del bo 100 manj sredstev.
Rektor in predsednik UO UL sta ŠS UL seznanila, da je bilo resornemu ministru in Vladi RS
poslano odprto pismo, ki so ga pripravili rektorji Univerz v RS.
Napovedala sta izredno skupno sejo senata in Upravnega odbora UL.
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Po razpravi so bila oblikovana stališča ŠS UL o predlaganih varčevalnih ukrepih Vlade
RS. Končno redakcijo teksta opravi vodstvo ŠS UL v razširjeni sestavi. Končna verzija se
posreduje resornemu ministru, Vladi RS in množičnim medijem.
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Napovedani vladni varčevalni ukrepi resno prizadenejo kakovost in dostopnost študija na
slovenskih javnih univerzah. Kvaliteta in učinkovitost delovanja univerz se še lahko
izboljšata, a predlagani ukrepi tega ne bi dosegli, prej obratno. Ogrozijo lahko temeljno
gonilo razvoja družbe, gospodarstva in države, ki v današnji dobi znanja in tehnologije
temelji na kvalitetnem izobraževanju ter dobrem raziskovalnem delu.
Investicije v to področje so ključne za izboljšanje ekonomskega stanja v državi, saj
Slovenija nima ne posebnih naravnih bogastev ali izjemno poceni delovne sile, ampak
lahko gradi svoj razvoj na dodani vrednosti znanja, usposobljenosti in inovacij.
Trenutni pristop vlade bi te temelje močno oslabil, kar bi na račun kratkoročnih
prihrankov pomenilo ogromno škodo na srednji in dolgi rok, saj bi tako prizadeli mlajše
generacije, ki bodo morale v prihodnosti skrbeti za preživetje države in dostojno življenje
njenih državljanov.
S poslabšanjem razmer za študij, z zmanjšanjem in vladno regulacijo števila vpisnih
mest ter morebitno uvedbo šolnin bi mnogim mladim preprečili dostop do znanja in
kompetenc, ki bi jim omogočile boljše in bolj produktivno udejstvovanje v družbi in na
trgu dela, tako v lastno korist kot tudi v koristi države.
Trenutna finančna kriza je najbolj neprimeren čas za še dodatno obremenjevanje že
tako socialno šibkih študentov, za katere je ravno izobraževanje možnost za izboljšanje
svojega življenja.
S tovrstnimi ukrepi bi mlade, ki so že sedaj v nezavidljivem položaju še dodatno odrinili
na rob družbe, jim otežili pridobitev znanj in možnost za zaposlitev, kar bi povzročilo
veliko negativnih učinkov za prihodnje generacije.
Na ta način se tudi ruši za enkrat še vzdržno razmerje med starejšo in mlajšo generacijo
in različne oblike medgeneracijske solidarnosti.
Zmanjšanje sredstev univerzam bi lahko pripeljalo tudi do krčenja študijskih programov,
ukinjanja določenih smeri in splošni padec kvalitete. To bi uničilo večletna prizadevanja
bolonjske reforme za diverzifikacijo študija in preprečila možnost krojenja študija glede
na interese posameznega študenta.
Prisilna upokojitev starejših pedagogov bi poslabšala že tako neidealno razmerje med
številom študentov in pedagoških delavcev ter dodatno (pre)obremenila ostale
visokošolske učitelje in sodelavce, če bi želeli ohraniti doseženo raven kakovosti
poučevanja, kar bi pomenilo še manj časa za raziskovalno delo.
Poleg tega bi dodatno zmanjšanje sredstev za raziskovalno dejavnost onemogočilo
številne diplome in preprečilo doktorski študij mnogim motiviranim študentom, ki bi želeli
prispevati razvoju znanosti v naši državi in lahko prispevajo ključne preboje, ki bi
omogočili državi izhod iz današnje krize.
Študentje se bojijo, da bodo vsi ti ukrepi poslabšali kakovost ponujenega študija in dali
mladim še več razlogov, da gredo študirati v tujino, če le lahko. 'Beg možganov' bi tako
skupaj s slabšimi pogoji za izobraževanje in udejstvovanje pomenil, da bi bila Slovenija v
prihodnosti v slabšem in manj konkurenčnem položaju, kar bi znižalo kakovost življenja
vsem njenim državljanom.
Študentje upajo, da se Vlada RS ne bo odločila za varčevanje na račun naše
prihodnosti, na račun bodočih nosilcev odgovornosti za dobrobit države, ki se sedaj še
šolamo. Zavedati se mora, da bomo čez nekaj let mi tisti, ki bomo ustvarjali donos in
polnili državno blagajno z davki, iz katere bodo prišle njihove pokojnine in denar za
zdravstveno oskrbo. Verjamejo, da sta visoko šolstvo in znanost področji, kjer se
državne investicije zagotovo povrnejo, zategovanje pasu pa lahko povzroči nepopravljivo
oziroma težko popravljivo škodo, ki se bo odpravljala več desetletij.



Glede na navedeno so predlagani ukrepi vlade, s katerimi se posega v pravico
študentov do kvalitetnega izobraževanja in slabi njihov socialni položaj, za študente
nesprejemljivi.

Zabeležila:
Majda Černjavič

Pregledala:
Alenka Malovrh
Jurij Stritih
Predsednica ŠS UL
Tanja Knific
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