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Nedavna pobuda ministra za visoko šolstvo, znanost, in tehnologijo ter ministra za 
gospodarstvo, ki spodbuja k večjemu vpisu na naravoslovno-tehniške usmeritve 
visokošolskega študija, je smiselna in potrebna. Če želimo gospodarstvo, ki bo kaj 
proizvajalo, še posebej izdelke z visoko dodano vrednostjo, take kadre gotovo 
potrebujemo.  

Pri prepričevanju letošnjih maturantov pa bosta imela ministra težko nalogo, saj bosta 
nasprotovala trendu, ki se je več kot desetletje neovirano razvijal. Kar se je dogajalo, je 
najlepše povzel Matjaž Gantar z izjavo, da je največji poraženec tranzicije tehniška 
inteligenca. Ker nihče ne želi biti v taboru poražencev, je bil trend, da se mladostniki, 
seveda pod mentorstvom svojih staršev, niso odločali za te usmeritve, razumljiv.  

Namesto zgub ljudje raje posnemajo uspešne. Povsem jasno je, da so to pri nas 
menedžerji, trgovci, politiki, pravniki... Lepota večine teh poklicev (pravniki izvzeti) je, 
da ne zahtevajo dosti študija, o čemer se radi pohvalijo predvsem mnogi parlamentarci 
brez šol. Mladostniki zelo jasno vidijo, da si uspešneži lahko privoščijo hiše, drage 
avtomobile, vikende, jahte eksotična potovanja in drugo - in nauk je jasen: če bi bil rad 
uspešen, se ne odločaj za naravoslovje in tehniko! Tržna ekonomija in s tem nagrajevanje 
pa je generacijam, ki se danes odločajo za študij, že zelo blizu, saj povečini vedo, da jih 
čaka prihodnost, v kateri bo treba izdatno plačevati za zdravstvo, šolstvo in pokojnino, da 
o dragih stanovanjih ne govorimo.  

Da je vtis pravilen, potrjuje lestvica najbolj vplivnih Slovencev, ki jo je pred nedavnim 
pripravil tednik Mag. Na njem ni naravoslovcev in tehnikov, razen če so ti presedlali v 
politiko ali ekonomijo. Celo minister za znanost in visoko šolstvo se za razliko od svojih 
kolegov ni znašel na tem spisku kljub stalnemu vsesplošnemu priseganju na družbo, ki 
temelji na znanju. Enako sporočilo lahko zasledimo v večini medijev. Vsak teden lahko 
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na primer v Sobotni prilogi časnika Delo beremo intervjuje z režiserji, pesniki, igralci, 
multimedijskimi umetniki, arhitekti in drugimi. Naravoslovcev in tehnikov ni oziroma so 
verjetno preveč nepomembni in nezanimivi, da bi bili deležni medijske izpostavljenosti. 
Za mlade to pomeni, da nimajo primernih zgledov, ki bi vlekli. Če pogledamo še korak 
naprej v smeri proklamiranih želja na področju inovativnosti, je stanje še bolj porazno. 
Primer nedavne Sobotne priloge: vrhunska veterinarska strokovnjakinja in predstojnica 
inštituta opravlja delo zavzeto in z veseljem, "družinski proračun pa polni predvsem njen 
soprog, ki je odvetnik". Tudi v trenutno najpomembnejšem projektu v tej državi - pripravi 
reform, se odraža mesto naravoslovja in tehnike. Kljub stalnemu poudarjanju pomena 
tehnološkega razvoja je celotna ekipa ministra Damijana sestavljena iz ekonomistov. 
Tehniki bodo očitno spet le izvajalci. Naukov, ki kažejo v isto smer, je veliko, to je zgolj 
nekaj primerov.  

Proti takšnim vsakodnevnim slikam realnosti bodo navedbe švicarskih predvidevanj plač, 
ki jih je minister Zupan predstavljal v svoji turneji med srednješolci (na razpolago na 
http://www.mvzt.gov.si/ [+] ), bolj slabo zalegle. Za dosego želenih premikov se bosta 
morala ministra veliko bolj potruditi s konkretnimi ukrepi, ki bodo mladostnikom in 
njihovim staršem govorili glasneje kot samo besede. Po pravici povedano, pa je treba oba 
ministra pohvaliti, saj bijeta boj, ki ni njun, saj bi v prvi vrsti morali videti zainteresirane 
predstavnike gospodarstva, ki kadre (menda) potrebujejo.  

Andrej Kržan je raziskovalec na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.  
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