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Zanimanje za naravoslovje na splošni maturi upada že deset let
Povečevanje konkurenčnosti v
Evropske uniji naj bi temeljil pred-
vsem na rasti naravoslovno usmer-
jenega kadrovskega potenciala, ki
pa ga primanjkuje. V zadnjih letih je
resen problem čedalje manjši vpis
študentov na naravoslovne in teh-
nične discipline ter matematiko. Za-
to je EU začela vrsto akcij, ki naj bi
povečale interes mladih za študij
omenjenih disciplin. Te akcije so še
zlasti pomembne, če želi EU doseči
cilje lizbonske deklaracije.
V letih 2003 in 2004 je svet za izo-
braževanje pri evropski komisiji
sprejel prednostne cilje in konkre-
tne naloge, s katerimi naj bi v okviru
uresničevanja lizbonske strategije
spodbujali vključevanje mladih v
naravoslovje in tehniko ter priporo-
čili državam članicam, naj jih uvrsti-
jo v svoje nacionalne programe.
Problemov se zavedamo tudi pri
nas, kar odsevajo številne javne raz-
prave v medijih. Prav tako se obrav-
nava problem upadanja vpisa štu-
dentov v naravoslovno-tehniške
študije. Pri tem pa ne smemo poza-
biti, da je treba razvijati odnos do
znanosti in tehnologije skozi celo-
tno izobraževalno vertikalo. Po sre-
dnji šoli, ko so mladostniki že izbrali
svojo študijsko pot, je žal že prepo-
zno. Analiza v tem prispevku kaže,
da zanimanje za naravoslovje med
gimnazijci že celo desetletje upada.

Zakon o maturi določa, da si kandi-
dati z opravljeno splošno maturo
pridobijo srednjo izobrazbo in s tem
tudi usposobljenost za univerzitetni
študij. Izvedba splošne mature je
usmerjena tudi v to, da si kandidati
pridobijo čim bolj splošno izobraz-
bo, čemur so podrejena pravila iz-
birnosti za t. i. izbirne predmete na
splošni maturi. Zato bi pričakovali,
da bo delež dijakov, ki izberejo nara-
voslovne predmete za opravljanje
splošne mature, časovno stabilen.
Izkušnje zadnjih 11 let pa kažejo dru-

Šole bodo za različna obdobja
šolskega leta oblikovale različne
urnike z različnim naborom
predmetov. Šola se bo avtono-
mno odločala, na koliko časov-
nih obdobij bo razdelila šolsko
leto – na dve, tri ali štiri. Če bo
imela tri časovna obdobja, bo na
primer lahko geografijo, zgodo-
vino, fiziko, kemijo, biologijo, li-
kovno in glasbeno vzgojo, izbir-
ne predmete itn. poučevala le v
dveh obdobjih ali samo v enem.
To pomeni za učenca manj pred-
metov na teden pri enakem obse-
gu ur. Šole pa bodo imele mo-
žnost, da predmete poučujejo
bolj strnjeno, na primer po dve
pedagoški uri skupaj. To bo tudi
zmanjšalo število predmetov, ki
jih bo imel učenec na urniku. Ta-
ko bo imel učenec v šoli vsak dan
od tri do pet predmetov, odvisno
od tega, kako bo t. i. blok ure raz-
poredila šola, je pojasnila dr. Fani
Nolimal.

Na dan bo za predmet na voljo
več časa. Pouk in učenje bosta
bolj osredotočena na učenca. La-
že bo izvajati skupinske oblike
dela in didaktične modele, na
primer projektno učno delo, pro-
blemski pouk, sodelovalno uče-
nje, pri katerem učenci z lastno
aktivnostjo in medsebojno izme-
njavo izkušenj pridobivajo in
nadgrajujejo znanje, je pojasnila
prednosti fleksibilnega predme-
tnika dr. Fani Nolimal: »Učenci
se bodo lahko vsak dan bolj po-
globljeno pripravljali na pouk, na
urniku bodo namreč imeli le tri
do štiri predmete. Imeli bodo
manj raznovrstnih domačih na-
log na dan in navsezadnje tudi
lažje šolske torbe. Pouk bo tako
bolj prilagojen otroku, bolj indi-
vidualiziran in diferenciran.«

Učitelji bodo sicer imeli enako
učno obveznost, vendar pa bodo

s časovno razporeditvijo pred-
metov razbremenjeni. V posa-
meznih obdobjih namreč učitelji
ne bodo poučevali vseh skupin
učencev; učitelj geografije bo na
primer v enem obdobju poučeval
le 7. razrede, v drugem le 8. itn.,
odvisno od velikosti šole, števila
oddelkov razreda in od tega, ka-
ko bo urnike sestavila šola. Tudi
v posameznem dnevu bodo uči-
telji pri načrtovanih t. i. blok
urah poučevali največ tri različne
skupine učencev in jim ustrezno
prilagajali delo po količini in zah-
tevnosti.

Kako bo šola to izvajala v pra-
ksi in kako bo predmete razpore-
jala po obdobjih, bo v okviru ne-
katerih omejitev stvar njene av-

tonomne odločitve: »Šole bodo
sicer pri tem avtonomne, ravnati
pa se bodo morale v skladu z
glavnim namenom projekta: bolj
preprosto organizacijo pouka,
manjšo obremenitvijo učencev
in učiteljev, omogočanjem raz-
mer za vpeljevanje sodobnejših
oblik, modelov in metod pouka
in učenja; predvsem pa bodo mo-
rale organizirati delo tako, da bo-
do doseženi večja kakovost in
boljši rezultati učencev,« je poja-
snila dr. Fani Nolimal.

Nekatere slovenske šole so po-
vabili, naj pripravijo simulacije
urnikov na podlagi fleksibilnega
predmetnika: OŠ Puconci, OŠ To-
neta Čufarja, OŠ Sladki Vrh, OŠ
Ribnica na Pohorju, OŠ Hudinja
Celje, OŠ Krmelj, OŠ Renče, OŠ
Milojke Štrukelj, OŠ Lucija in OŠ
bratov Polančičev. Dr. Fani Noli-
mal ugotavlja, da na teh šolah vi-
dijo nekatere težave pri vpeljavi,
ki nastajajo zaradi zakonskih po-
dlag in nekaterih določitev v pra-
vilnikih, na primer določitve tre-
tjega predmeta pri nacionalnih
preizkusih znanja za devetošol-
ce, ki ga minister objavi šele mar-
ca, in določitve treh ocenjevalnih
obdobij in števila ocen znotraj
njih (ene ustne in ene pisne) Šte-
vilo ocenjevalnih obdobij bi na-
mreč moralo biti v skladu z urni-
ki, ki bi jih pripravila šola. Težave
povzroča tudi določitev, da 14
dni pred koncem ocenjevalnega
obdobja učitelji ne smejo prever-
jati znanja za oceno.

Učencem bi morali omogočiti
opravljanje popravnih izpitov ta-
krat, ko je predmet za razred za-
ključen, to je že med šolskim le-
tom, ne samo na koncu šolskega
leta. Omenjene šole so tudi opo-
zorile, da bi šolsko ministrstvo
šolam moralo dovoliti delno od-
stopanje od optimalnega števila

ur v tednu. Ministrstvo je zato že
predlagalo, da bi šolam določili
začasno ureditev pravic pri oce-
njevanju učencev, šolskem kole-
darju in tedenski obveznosti ur.

Težave lahko nastanejo tudi
pri sodelovanju učencev na tek-
movanjih iz znanja, ki prinašajo
točke za vpis v srednje šole z
omejitvijo, če predmeta ne bo na
urniku, ko bo tekmovanje. Pro-
gramski svet za tekmovanja iz
znanja je sprejel sklep, da pri ke-
miji, biologiji, zgodovini, mate-
matiki in slovenščini v 9. razredu
lahko pripravijo take naloge, da
ne bodo vezane na izvajanje
predmeta v šoli. Šole pa se bodo z
urnikom morale prilagoditi tek-
movanju iz fizike.

Ali ima fleksibilni predmetnik
tudi kakšne slabosti – denimo te-
žave, če bi se učenec hotel prepi-
sati na drugo šolo? Na Švedskem
in Finskem je individualizacija
pouka tolikšna, da to ni tolikšen

problem, je odgovorila dr. Fani
Nolimal. Predvideva, da bo lahko
pri nas prepis učenca povzročil
problem tam, kjer diferenciacija
in individualizacija dela nista te-
meljni pedagoški načeli.

Problem pa utegnejo biti tudi
učitelji, ki niso ustrezno strokov-
no usposobljeni in motivirani za
tovrstne novosti. Na Finskem in
Švedskem imajo, na primer, čas
za načrtovanje pouka in timsko
usklajevanje v redni delovni ob-
veznosti učitelja, pri nas pa tega
ni. Težavo lahko povzroči tudi
daljša odsotnost učenca, ki mu
lahko popolnoma izpade kakšen
predmet. Sicer pa je fleksibilni
predmetnik idealna oblika pou-
ka na šolah z manjšimi oddelki, v
katerih je od 12 do 18 učencev, ta-
ko kakor na Švedskem in Fin-
skem, čeprav so njihovi normati-
vi podobni našim, je dodala dr.
Fani Nolimal.
Andreja Žibret

Fleksibilni predmetnik: enako število ur, drugačna razporeditev

Razbremenitev za učence in učitelje
Učenci bodo imeli na dan manj predmetov, manj raznovrstnih domačih nalog in lažje šolske torbe – Učitelji bodo na dan poučevali
največ tri različne skupine učencev in jim laže prilagajali delo – Težave zaradi zakonskih podlag in nekaterih določitev v pravilnikih
Med novostmi, ki jih bodo uvedli v tretje triletje devetletke, za zdaj samo kot poskus na nekaterih šolah, je tudi
fleksibilni predmetnik. Kaže, da bo to najprej fleksibilni predmetnik na ravni razreda (delno sproščen predme-
tnik), ki bo vseboval letno in ne tedensko porazdelitev ur za predmet oz. predmetna področja. To pomeni, da
bodo šole razen materinščine, matematike, tujega jezika in športne vzgoje, ki morajo biti na urniku celo šolsko
leto, vse druge predmete poučevale zgolj v posameznih šolskih obdobjih, je razložila dr. Fani Nolimal, nosilka
projekta na zavodu za šolstvo.

Dr. Fani Nolimal
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Podobna zgodba, vsekakor pa iz
enakega razloga, se je konec lanske-
ga leta ponovila še z zakonom o
strokovnih in znanstvenih naslo-
vih, le da je ta srečno prestal vladno
obravnavo in bil nato, na predlog
štirih poslanskih skupin, umaknjen
z dnevnega reda pred predvideno
obravnavo v DZ. Opisano dogajanje
je seveda stopnjevalo radovednost,
kakšen neki je noveliran zakon, ki
je zahteval toliko mesecev dodela-
ve.

Pred kratkim je predlog zakona
začel krožiti med visokošolskimi
institucijami in organizacijami, če-
prav so ga menda le redke dobile
neposredno od predlagatelja, to je
od ministra Zupana. Tudi naš izvod,
po katerem vam predstavljamo za-
kon, smo dobili po posredniku, ki si
ga je tudi sam zagotovil na podoben
način. Vendar ima, resnici na ljubo,
omenjeni minister v tem primeru
vsekakor tehten razlog, da ne hiti s
predstavitvijo zakona. Navseza-
dnje se je z njim enkrat že opekel ...

Vendar se je tedanji zakonski
predlog bistveno razlikoval od se-
danjega. Vsekakor prvi ni vseboval
vrste določil, ki tvorijo temeljno
ogrodje novega predloga. Tako že
prvi člen določa, da se lahko še na-
prej ohrani enoviti petletni študij
oziroma – kot piše v zakonu – »eno-
viti magistrski študij«, ki obsega
300 kreditnih točk, in sicer za regu-
lirane poklice, urejene z direktiva-
mi EU, ter »izjemoma, če je tako do-
ločeno s posebnim predpisom«, tu-
di za regulirane poklice v Sloveniji.

A študentje bodo gotovo zado-
voljni, da sta glede šolnin – kljub
drugačnim reformnim predlogom

vlade – predloga vendar ostala ena-
ka: oba predvidevata proračunsko
financiranje za obe študijski sto-
pnji, ne glede na to, ali bosta pote-
kali po formuli 3+2 ali 4+1.

Predlog zakona tudi predvideva,
da morajo biti vsi novi bolonjski
študijski programi uvedeni najpo-
zneje do leta 2009/2010, in sicer ta-
ko, da bodo v omenjenem akadem-
skem letu na vseh visokošolskih za-
vodih izvajali tudi že bolonjske pro-
grame druge stopnje.

Predlagani novelirani zakon na-
mesto doslej uzakonjene in neure-
sničene javne agencije za zagota-
vljanje kakovosti visokega šolstva v
4. členu širi naloge sveta RS za viso-
ko šolstvo. Poleg nalog, ki jih je ta
opravljal doslej, bo namreč prevzel
tudi vlogo evalvacijskega organa.

Da bi ustregel določilom, potreb-
nim za vključitev v evropsko mrežo
za zagotavljanje kakovosti
(ENQOA), je svet za visoko šolstvo s
tem zakonom opredeljen – tako pi-
še v uvodnem besedilu predloga za-
kona – kot »neodvisen organ«, ki bo
»odločitve sprejemal avtonomno in
nepristransko«. (Nove naloge viso-
košolskega sveta bodo plačane iz

proračunske postavke 5741 – kako-
vost visokega šolstva – letos je tam
78.669.000 tolarjev, drugo leto pa
bo 86.700.000 tolarjev.)

Predlog novele zakona namenja
visokošolskemu svetu še več čle-
nov. Šesti člen med drugim določa,
da bodo predsednik in člani visoko-
šolskega sveta imenovani za šest
let, predstavniki študentov pa za
dve. Kot določa 7. člen, pa bo imel
svet po novem tudi več senatov –
akreditacijskega, evalvacijskega in
habilitacijskega. V vsakem bo po
osem članov, od katerih bo predse-
dnika in še najmanj tri člane ime-
noval svet izmed svojih članov.

Predlog zakona je tudi naklonjen
diplomantom sedanjih programov,
saj bo njihova visoka strokovna izo-
brazba pri zaposlovanju enakovre-
dna novi prvostopenjski, sedanja
univerzitetna izobrazba novi dru-
gostopenjski, sedanji magisteriji in
specializacije pa se bodo priznali za
enakovredne tretjestopenjski izo-
brazbi, čeprav bo seveda le sedanji
doktorat enakovreden novemu
doktorskemu študiju.

Po mnenju predlagatelja bo tre-
ba za izvedbo zakona, ki uveljavlja
dvostopenjski študij, iz državnega
proračuna nameniti precejšnja do-
datna sredstva – okrog 550 milijo-
nov tolarjev za študijsko leto
2006/2007, leta 2008 pa že 1,02 mi-
lijarde tolarjev. Ta denar bodo
predvidoma dobili tako, da se bodo
sredstva za dejavnost visokega šol-
stva v prihodnjih letih realno po-
večevala za najmanj 2,5 odstotka
glede na realizacijo v preteklem
letu.
Jasna Kontler - Salamon

Dvanajsti člen predloga zakona
določa, da bodo predsednik in
člani sveta RS za visoko šolstvo
tudi po sprejemu zakona
opravljali svoje funkcije do
izteka mandata, vlada pa bo
morala v dveh mesecih po
uveljavitvi zakona imenovati
dodatne člane sveta.

Kaj napoveduje predlog novele zakona o visokem šolstvu

Minister je previden,
saj se je enkrat že opekel
Vlada naj bi ta teden obravnavala zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o visokem šolstvu – Vsem študijem se ne bo treba deliti – Brez šolnin
Po napovedih bo vlada ta teden obravnavala tudi predlog težko pričakovanega zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o visokem šolstvu, ki naj bi ga obravnavali po skrajšanem postopku. Naj spomnimo, da je vla-
da RS na svoji 42. redni seji 29. septembra lani odložila obravnavo istoimenega zakona, ki ga je vladi v obravna-
vo predlagal minister Jure Zupan. Vzrok za odlog so bili – po ministrovih besedah – »neusklajeni pogledi, pove-
zani s predlaganimi določbami o razmerju med dosedanjimi in prihodnjimi stopnjami izobrazbe diplomantov«.

Kakšne izkušnje imajo te države,
ki sicer dosegajo pomembne uspe-
he v mednarodni raziskavi znanja
Pisa? Šole dobijo večjo avtonomijo
pri notranji organizaciji pouka in s
tem tudi večjo odgovornost pri na-
črtovanju in izvajanju, to pa pripo-
more k večji motiviranosti za delo.
Sicer pa takšna organizacija dela
zahteva več sprotnega sodelovanja
šolskega kolektiva, to pa lahko pri-
pomore k vzpostavljanju sodeloval-
ne kulture šol, pravi dr. Nolimalo-
va: »Navedene spremembe dolgo-
ročno vplivajo na kakovost pouče-
vanja, učenja in znanja.«

Na Švedskem so s poskusnim
uvajanjem fleksibilnega predme-
tnika na petini šol začeli leta 2000
in so ga končali lani. Pričakujejo
evalvacijo projekta, vendar pa lah-
ko šole, ki so sodelovale v poskusu,
takšen način dela nadaljujejo. V
švedskem primeru gre za organiza-
cijsko in kurikularno raven avtono-
mije, kar pomeni, da šole avtono-
mno razporejajo število ur za pred-

mete ali predmetna področja, poja-
snjuje dr. Nolimalova.

»Država jim je določila le celotno
kvoto ur, ki jih morajo šole ponuditi
učencem v devetletnem šolanju.
Šole pa so se avtonomno odločile,
katere predmete oz. predmetna po-
dročja bodo poučevale v posame-
znem razredu in koliko ur jim bodo
namenile. Država to avtonomijo šol
nadzira s tem, da na koncu 5. in 9.
razreda predpiše nacionalne stan-
darde znanj, ki jih preverja z nacio-
nalnimi preizkusi znanja.«

Tovrstna organizacija dela prina-
ša več izbire za učence, ki sledijo la-
stnemu interesu. Ustreznost izbire
učencev pa sproti nadzirajo njihovi
mentorji in ugotavljajo, ali njihova
izbira vodi k doseganju predpisanih
standardov. Če ugotovijo, da ni ta-
ko, učencem svetujejo večjo udelež-
bo pri posameznih predmetih, pra-
vi dr. Nolimalova.

Na Finskem (podobno tudi na
Norveškem) pa imajo pretežno or-
ganizacijsko raven avtonomije. Dr-

žava šolam predpiše predmete in
predmetna področja, pa tudi število
ur zanje, vendar na ravni vzgojno-
izobraževalnih obdobij, to pomeni
za dve, tri, štiri ali več let skupaj, kar
pomeni, da šola avtonomno razpo-
reja število ur za posamezni pred-
met, razlaga dr. Nolimalova. V okvi-
ru tega pa šole fleksibilno razpore-
jajo tudi število ur za posamezni
predmet v posameznem dnevu.

Na primer, če je v 1. in 2. razredu
predpisan sklop materinščine po 14
ur na teden v dveh letih, lahko šola
te ure razpolovi med tema razredo-
ma. Lahko pa na primer prvem ra-
zredu nameni 10 ur materinščine
na teden, v 2. razredu pa štiri. Ta
odločitev je odvisna od avtonomne
presoje šol, v katerem razredu bi
potrebovali več ur materinščine; ta-
ko pa se tudi laže prilagajajo razno-
liki populaciji, zaključuje dr. Noli-
malova.
Andreja Žibret

Skandinavske izkušnje
Večja avtonomija šol pri organizaciji pouka ter odgovornost in motiviranost
Potrebnega več sprotnega sodelovanja šolskega kolektiva
Fleksibilni predmetnik je redna praksa v skandinavskih državah, ugotavlja dr. Fani Nolimal v mednarodni pri-
merjalni študiji. Modificirano obliko v celoti sproščenega predmetnika (fleksibilnega predmetnika na ravni
dve-, tri- ali štiriletja izvajajo na Finskem in Norveškem, modificirano obliko v celoti sproščenega predmetnika
na ravni celotnega devetletnega šolanja pa na Švedskem.

Člani strokovnega sveta za splošno
izobraževanje so ministru predla-
gali, naj kot poskus na vzorcu šol
začne uvajati delno sproščen pred-
metnik, ki bi vseboval letno in ne
tedensko porazdelitev ur za pred-
met oz. predmetno področje, pri
tem pa mora biti izdelan natančen
načrt spremljave poskusa. Priporo-
čili pa so tudi pripravo popolnoma
sproščenega predmetnika, ki upo-
števa število ur pri predmetu na
ravni treh let, z upoštevanjem do-
ločenih omejitev: da imajo lahko
učenci na teden največ 30 ur pou-
ka, da morajo biti slovenščina, ma-
tematika, tuji jezik in šport na urni-
ku vsa tri leta, predmeti, ki so zdaj
v tretjem triletju na urniku vsa tri
leta, bi se morali poučevati vsaj
dve leti in da sta sklop naravoslov-
nih in družboslovnih predmetov
pri tem uravnotežena.
Kakšne načrte z uvajanjem fleksi-
bilnega predmetnika pa imajo na
ministrstvu za šolstvo in šport? »Če
nam bo uspelo pripraviti vse po-
trebno, bo ministrstvo izdalo raz-
pis, na katerega se bodo šole lahko
prijavile, in v tem primeru se bo
lahko uvajanje fleksibilnega pred-
metnika začelo septembra letos.«
A. Ž.

Načrti s fleksibilnim
predmetnikom

gačno sliko. Trendi podpirajo tezo,
da v sedanji gimnazijski populaciji
izrazito upada zanimanje za naravo-
slovne predmete. Ali torej naš pov-
prečni maturant ni več splošno izo-
bražen?
Podatki kažejo, da se število kandi-
datov, ki opravljajo splošno matu-
ro, iz leta v leto povečuje za pribli-
žno 200 dijakov na leto. Temu pove-
čanju naj bi sledila tudi sorazmerno
večja izbira naravoslovnih predme-
tov na splošni maturi. Nasprotno pa
se delež izbranih naravoslovnih

predmetov iz leta v leto zmanjšuje
za približno odstotek na leto. Prav
tako pa se zmanjšuje tudi absolutno
število izbirnih predmetov. Kakšni
bodo vplivi takšnih teženj, ni težko
ugotoviti. Zato so spremembe po-
trebne.
Korekcije je smiselno načrtovati na
več ravneh. Na eni strani so nujne
spremembe na ravni gimnazijskega
izobraževanja nasploh in na ravni
splošne mature. Državna komisija
za splošno maturo je sprejela sklep,
da se postopoma uvede opravljanje
splošne mature iz naravoslovnih
predmetov na dveh ravneh, tako
kot je to doslej veljalo za matemati-
ko in tuje jezike. Na drugi strani pa
je treba verjetno razmisliti tudi o
spremembah na ravni univerzite-
tnega študija, saj je cilj gimnazijske-
ga izobraževanja priprava (selekcija)
za univerzitetni študij. Ta se prav ta-
ko prenavlja in prizadevanja, da se v
organigramu sistema odločanja po-
leg učiteljev in študentov opredeli
tudi vloga znanstvenikov in se s tem
podprejo možnosti za uveljavljanje
naravoslovnih dejavnosti na visoko-
tehnološki ravni, niso ostala neopa-
žena.
mag. Darko Zupanc,
prof. dr. Metka Vrtačnik,
prof. dr. Robert Zorec,
člani Državne komisije
za splošno maturo

Ni presenečenje, da se je Študent-
ska organizacija Slovenije (ŠOS),
ki se je doslej prva javno odzvala
na predlog novele visokošolskega
zakona – v javnem pismu resorne-
mu ministru in predlagatelju za-
kona Juretu Zupanu –, med dru-
gim zelo odločno uprla tistim za-
konskim določbam, ki predvide-
vajo širitev nalog sveta za visoko
šolstvo. »V nasprotju s sedaj dolo-
čenim sistemom, ki predvideva
javno agencijo, predlagani organ
nima natančno določene svoje
pravne subjektivitete. Strokovna
podpora s strani ministrstva ne
zagotavlja politične neodvisnosti
pri delovanju organa. Takšno telo
za zunanje zagotavljanje kakovo-
sti ni primerno za opravljanje sto-
ritev v tujini. V tako predlaganem
modelu imajo študentje izrazito
podrejen položaj,« so med dru-
gim ugotovili študentje in mini-
stru sporočili, da ŠOS »še vedno
zagovarja model ločene pravne
osebe z lastnim (polno zaposle-
nim) strokovnim in administrativ-
nim kadrom, z lastno upravo in s
svetom, ki odseva partnerstvo
glavnih akterjev v visokem šol-
stvu«.
Po oceni študentov je v noveli vi-
sokošolskega zakona sporno tudi
izenačevanje bolonjske prve sto-
pnje s sedanjo visokošolsko stro-
kovno izobrazbo, češ da pomeni
»razvrednotenje prve diplomske
stopnje«, kot da je ta »le nekakšna
praktična podlaga na ravni viso-
kih strokovnih programov ali celo
nekončan del izobrazbe«. Kot
opozarjajo študentje, bi iz tega
lahko sklepali, da »šele druga sto-
pnja ponuja celovito izobrazbo,
kot jo je prej univerzitetni dodi-
plomski študij«. Po mnenju ŠOS
»navezovanje na stare strukture
ne bo pripeljalo do uglašenosti
evropskih visokošolskih sistemov
(primerljivost in združljivost)«.
V zakonskem predlogu se ŠOS zdi
moteče tudi to, da predvideva
uvedbo enovitega študija tudi za
nekatere poklice, ki niso evropsko
urejeni. »To bi pomenilo odmik
od koncepta sinhronizacije struk-
ture diplomskih stopenj, kot je za-
mišljeno v bolonjskem procesu,«
so študentje zapisali v odprtem
pismu ministru Zupanu.
Jasna Kontler - Salamon

Študentje
proti
zakonu

Prilogo Šolstvo ureja
Urša Jurak Kuzman
jurak@delo.si

Pogovor z akademskim profesorjem dr. Boštjanom Žekšem
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Vem, da ste se jezili, da že skoraj
leto dni čakate na odločitev viso-
košolskega sveta, a tam so menda
vašo popolno vlogo dobili šele lani
jeseni. Torej ste čakali manj kakor
pol leta. Se vam tudi to zdi preveč
glede na to, da je bilo najprej treba
počakati na ocene ekspertov in da
so o tem morale razpravljati vse
komisije visokošolskega sveta?

Odvisno od tega, kako gledate na
to. Postopek ustanovitve primor-
ske univerze je, denimo, trajal le
dva meseca.

Po vložitvi popolne vloge?
Mislim, da v tem primeru viso-

košolski svet niti ni videl popolne
vloge. A pustimo to ...

Kakorkoli že, ta skrb je zdaj za
vami. Kdo je imel po vašem mne-
nju največ zaslug za to, da ste po-
stali univerza?

Največ zaslug ima nedvomno
predsednik Politehnike prof. dr.
Danilo Zavrtanik. Vsekakor pa ima
večino zaslug kolektiv Politehnike,
pomoči od zunaj je bilo bore malo.

Ali vas ni, denimo, ves čas pod-
piral župan občine Nova Gorica?

Podpiral nas je res, vendar ve-
dno manj ...

Kdo pa je najbolj zaviral nasta-
nek univerze?

Oh, teh bi lahko naštel veliko, a
raje ne bom niti začel.

V vašem primeru je preoblikova-
nje v univerzo menda predvsem
stvar imidža, oziroma dejanje, ki je

namenjeno predvsem vašemu
okolju. Ampak zakaj potem niste
od vsega začetka namesto Politeh-
nike ustanavljali univerze?

Za nas je bila naša politehnika
od vsega začetka enakovredna uni-
verzi, v Franciji pa je politehnika
celo več kakor univerza. Premalo
smo se zavedali, da v nekaterih dr-
žavah – med njimi je očitno tudi
Slovenija – politehnika pomeni
manj kot univerza. Zlasti naše lo-
kalno okolje se je počutilo prikraj-
šano, ker ni imelo univerze, čeprav

jo je dejansko imelo.
In ker v tem desetletju Sloven-

cev niste mogli prepričati o na-
sprotnem, ste pač popustili vi?

Težko bi rekli, da gre za popušča-
nje – mi smo zgolj spremenili ime
ustanove in namesto oddelkov
imamo zdaj fakultete.

Torej ustanovitev univerze ne
napoveduje pospešenega razvoja
Politehnike?

To se lahko zgodi, vendar bi do
pospešenega razvoja prišlo tudi
brez ustanovitve univerze.

Kaj bo v naslednjem obdobju
najpomembnejša stvar, ki se je bo-
ste lotili?

Tega pa res ne vem. Vsekakor se
bomo morali takoj lotiti spremi-
njanja vseh aktov oziroma jih pri-
lagoditi novi organizacijski obliki.
Izpolniti moramo pač zakonske
obveze.

Gotovo vas bo še kdo vprašal,
kakšna bo vaša vloga na novi uni-
verzi. Zdaj ste predstojnik, boste
torej njen prvi rektor? Se bo to lah-
ko prekrivalo z vašim predsedova-
njem SAZU?

Funkcija predsednika SAZU se
mi bo iztekla čez dve leti. Ne vem,
zakaj bi to kaj oviralo moje imeno-
vanje na univerzi, in tudi še ne
vem, kaj bi sploh hotel poslej biti
na tej univerzi. Toda saj ne vem ni-
ti tega, ali bo naša univerza sploh
imela rektorja oziroma ne vem, ali
je to obvezno tudi za zasebno uni-
verzo. Moramo se pozanimati, ka-
ko je s tem.

Na predzadnji seji sveta za viso-
ko šolstvo se je Pravna fakulteta v
Portorožu preimenovala v Evrop-
sko pravno fakulteto v Novi Gori-
ci. Bo torej postala članica vaše
univerze?

Mislim, da za zdaj ni formalnih
odnosov med tema dvema zaseb-
nima institucijama.
Jasna Kontler - Salamon

»Za nas je bila naša
politehnika od vsega začetka
enakovredna univerzi, v
Franciji pa je politehnika
celo več kakor univerza.«

»Ne vem še, ali bomo
imeli rektorja«
Boštjan Žekš o tem, kako in zakaj je nastala četrta univerza,
kdo jo je najbolj podpiral in kdo jo je vse manj
Ljubljana – Kot smo že poročali v sobotnem Delu, smo o tem, da je svet za visoko šolstvo minuli petek dal po-
zitivno mnenje k preoblikovanju Politehnike v Univerzo v Novi Gorici, šele mi – v telefonskem pogovoru, ker je
bil v petek na službeni poti v Švici – obvestili predstojnika Politehnike akad. prof. dr. Boštjana Žekša, predsedni-
ka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Seveda smo pogovor začeli s čestitkami, akademik pa se je tudi
najprej zahvalil za dobro novico.
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