Spoštovani gospod minister, prof.dr. Žiga Turk!
Ob obvestilih o nameravanem zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo in znanost, smo na Univerzi v
Ljubljani pripravili celovit pregled finančnega stanja in ugotovili, da vas moramo nujno obvestiti o
položaju univerze in v študijskih letih 2011/2012 ter 2012/2013. Univerza v Ljubljani razume
neprimerno situacijo javnih financ in težko gospodarsko stanje v Sloveniji. Prav tako razumemo
nujnost ukrepov, ki jih mora Vlada sprejeti za uravnoteženje javnih financ. Ne glede na to, pa
moramo opozoriti, da utegne Univerza v Ljubljani preiti v takšno finančno situacijo, da ne bo mogla
izpolniti vseh z zakoni določenih nalog. Zato bi vam želeli predstaviti položaj, v katerem je Univerza v
Ljubljani.
Leta 2004 je pričela veljati novela zakona o visokem šolstvu, ki je določila skrajni rok (študijsko leto
2009/2010) uvedbe novih bolonjskih študijskih programov in na novo opredeljenega sistema študija.
Univerza v Ljubljani se je prenove lotila temeljito in na vseh stopnjah hkrati.
Pri tem smo bili uspešni na doktorskem študiju, saj smo veliko programsko razdrobljenost (preko 150
doktorskih programov) uspeli strniti v 21 temeljnih raziskovalnih področij in 21 doktorskih
programov. To je predstavljajo celovito reorganizacijo in s tem tudi racionalizacijo izvedbe
doktorskega študija, ki je hkrati postal mednarodno primerljiv in prepoznaven po kakovosti.
Na prvi stopnji (dodiplomski študij ) smo prenovljene programe v celoti pričeli izvajati v študijskem
letu 2009/2010, kar pomeni, da bomo v študijskem letu 2012/2013 razpisali drugo stopenjske
programe na vseh fakultetah, kjer se prva stopnja zaključuje (znatna večina drugostopenjskih
programov (150) bo torej razpisana PRVIČ). Šele letos bomo torej v celoti pričeli izvajati drugo
bolonjsko stopnjo. Ob tem upoštevamo težavno finančno stanje in nismo razpisali vseh akreditiranih
programov, na mnogih pa znižujemo število razpisanih študijskih mest.
Odgovornost Univerze v Ljubljani je, da kot največja in najstarejša univerza v Sloveniji kakovostno
izobražuje pomemben delež slovenskih študentov na vseh stopnjah in s tem pripomore k socialnemu,
kulturnemu, ekonomskemu in tehnološkemu razvoju države. V dani situaciji, ko postopno uvajamo
nove študijske programe, moramo ponuditi možnost nadaljevanja študija na 2. stopnji ter pridobitev
izobrazbe skladno s predpisi in zakonsko zavezo, da država izpolni zahteve bolonjske deklaracije in
evropskih visokošolskih reform. Univerza je pripravljena sprejeti odgovornost, ki jo narekuje
javnofinančna situacija in v primeru zniževanja plač javnim uslužbencem, deliti usodo le teh. Vendar
pa ne moremo sprejeti odgovornosti, da ne izpolnjujemo ponudbe izobraževanja in tudi zakonskih
zahtev ter s tem ne izvajamo poslanstva, za katerega smo ustanovljeni: ponuditi študentom
kvalitetne, evropsko primerljive študijske programe na vseh stopnjah.
Zato kot rektor čutim dolžnost, da vas opozorim na nevarnost, da ne bomo mogli izvesti
drugostopenjskih študijskih programov, če za to ne bodo zagotovljena sredstva. Pripravili smo izračun
stroškov izvedbe druge stopnje po metodologiji, kot so na MVZT do vključno leta 2011 izračunavali
dodeljena dodatna sredstva za nove programe (skladno s še vedno veljavno uredbo, ki ureja
financiranje visokega šolstva).
Ne nazadnje bi želeli opozoriti tudi na pomembno dejstvo, ki jo je povzročila novela Zakona o
visokem šolstvu, sprejeta v letu 2006, ki je je drugo študijsko stopnjo opredelila kot enakovredno
prejšnji univerzitetni izobrazbi. Če bi torej sedanjim študentom onemogočili nadaljevanje študija na

drugi stopnji, bi to pomenilo, da ne bodo diplomanti dosegli niti ravni prejšnje univerzitetne
izobrazbe. To bi predstavljalo družbeno škodo, ki jo kot rektor in vem, da tudi vi kot minister, ne
moreva dopustiti.
Potrebna sredstva za izvedbo programov druge stopnje:

2011

2012

dodatno
dodatno 2.
TSF
2. stopnja
TSF
stopnja
178.308.196,56 2.289.250 180.597.446,56 9.845.500,00

2013
dodatno 2.
TSF
stopnja
190.442.946,56 22.351.500,00

Obrazložitev: v letu 2010 je univerza za izvedbo novih programov druge stopnje prejela dodatno
4.741.250 EUR, kar se je v letu 2011 vštelo v TSF. V letu 2012 smo dobili dodatno še 2.289.250 EUR. V
primeru, da v letu 2012 prejmemo ta sredstva v TSF, bi potrebovali za izvedbo vpisa v nove programe
(prvič vpisani v prvi letnik) v letu 2012 še 8.181.750 EUR. V letu 2013 pa bi ob enakih predpostavkah
potrebovali še 23.193.250 EUR.
Iz priloženega je razvidno, da izhodišče financiranja v letu 2012 in v letu 2013 ne more biti realizacija
2011, saj se dejavnost univerze v teh letih bistveno povečuje zaradi novih programov, pač pa je
izhodišče financiranja lahko le znesek, ki vsebuje celoten strošek programov prve in druge stopnje,
kar je razvidno iz zadnjega kumulativnega podatka, to je cca 213 mio EUR. Ker so ostale univerze
znaten del dodatnih sredstev za nove drugostopenjske programe že prejele, bi enako linearno
znižanje za vse univerze pomenilo znatno višje znižanje za Univerzo v Ljubljani v primerjavi z drugimi
univerzami.
Kot ministra, pristojnega za področje visokega šolstva vas prosim, da na vse nevarnosti opozorite
finančnega ministra in, če je potrebno, celotno vlado. Trdno sem prepričan, da le na znanju temelječa
družba lahko zagotovi nadaljnji razvoj Slovenije in da je tega prepričanja tudi sedanja vlada. To
dokazujejo tudi primeri drugih vlad, ki so izobraževanje (še posebno visoko šolstvo) izvzele iz
varčevalnih ukrepov, da ne govorimo o pomembnosti povečanja vlaganj v raziskovalno delo.

Ponovno poudarjam, da smo pripravljeni na sodelovanje pri varčevalnih ukrepih in zagotavljam, da jih
bom kot rektor aktivno podprl. Prav tako pa moram kot rektor opozarjati, da se Univerza v Ljubljani
nahaja v specifični situaciji, SAJ LETOS PRVIKRAT VPISUJEMO 150 NOVIH DRUGOSTOPENJSKIH
BOLONJSKIH PROGRAMOV. Za pogovor sem vedno na razpolago.

Z lepimi pozdravi

Stane Pejovnik, rektor

