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Kako spodnesti NPVŠ? 

Nekaj misli Taje Kramberger in Braca Rotarja ob sestanku članic in članov OOVZD 15. 

oktobra 2010 v Ljubljani, na katerega ne moreva priti. 

 

 O ARRS ta hip ne bi posebej razpravljala, Braco je od tam izstopil z argumenti, ki jih je 

najbrž treba dopolniti, ni jih pa mogoče nadomestiti z drugimi. Po poročilu 

Računskega sodišča (povezava na zapis v enem od zadnjih mailov) je na vrsti za 

ukrepanje več institucij, predvsem resorno ministrstvo, vlada in javno tožilstvo. 

Meniva, da je začasno za glavnino Odbora dovolj, da držimo temperaturo (da dajemo 

vedeti, da delikte in deviacije na tej agenciji poznamo, da spremljamo dejanja 

odgovornih institucij in čakamo na njihove bolj malverzacije in eskapizme kakor na 

ukrepe, ki bi kaj rešili, ker tem institucijam pač ni mogoče zaupati oz. si morajo glede 

na to, kar so počele, zaupanje šele pridobiti). Nikakor nočeva reči, da se z ARRS in 

njenimi produkti ne bi smel nihče izmed nas ukvarjati, meniva pa, da se vsak ne more 

ves čas ukvarjati z vsem, kar so zmožni izdelati birokrati pod taktirko »znanstvenih« 

klientel v okrilju te agencije in drugih uradov in hkrati še z drugimi napadenimi 

področji (delovni čas birokratov je namenjen tem elaboracijam zamisli klientel – 

lahko bi bil namenjen tudi drugačnim zamislim –  in za to prejemajo plačo; drugi 

dosegajo svoje oblastniške in lukrativne cilje z minimalnim vlaganjem energije in časa, 

saj imajo na voljo izvedbeni servis, ki je učinkovit). Moramo se potemtakem fokusirati 

in najbrž bi bilo dobro razmisliti o delovnih skupinah Odbora. Ne vidiva razloga, da bi 

vsi znova ugotavljali, kar sta že ugotovili npr. Maja Breznik in Irena Šumi (ne dvomiva, 

da bi se v skupino lahko vključili še drugi poznavalci zadeve izmed članov Odbora), 

prav tako ne vidiva razloga, da ne bi podprli oz. vzeli za svoje predlogov, ki bi jih 

izdelali ti dve kolegici kot poznavalki te institucije in njene problematičnosti. Vendar 

pa je treba zadeve iz zapisanega postopoma implementirati v dejansko stanje. Tu – to 

je namreč najnapornejši del – bi morali sodelovati vsi, ki imajo zamisli, zlasti tisti, ki 

menijo, da nekaj strukturno dobro vidijo, pa se z »konkretnostmi ne ukvarjajo«. 

 Strinjava se z Markom Marinčičem, da ta hip najbrž ne bilo modro kar pretrgati 

komunikacije z oblastmi, tudi zato, ker jih v resnici ni mogoče. Po vsem, kar se dogaja, 

seveda nimamo nikakršnega razloga za zaupanje do nosilcev oblasti; o njih lahko 

ugotavljamo multiplo katastrofalne reči, kljub temu pa se ne moremo izogniti temu, 

da bi imeli opraviti prav z njimi. Zato je po najinem mnenju bolj smiselno razmisliti o 

obliki, vsebini in ciljih teh komunikacij (priznavava, da so nadležne in, kar zadeva 

sporočanje vsebin, jalove, saj pri »sogovornikih« ni praktično nobenega orodja za 

neposredno recepcijo vsebin, ki jih podajamo, kar je »že od nekdaj« odlika lokalnih 

oblastnih instanc), vendar pa bi prekinitev povzročila, da bi informacije o naših 

stališčih in dejavnostih zbirali na drugačen način, ki bi jim omogočil, da bi se izognili 
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ugotovljivi odgovornosti za svoja dejanja, za ignoriranje kompetentnih stališč in 

favoriziranje hitrih in na videz »koristnih« rešitev, ki vodijo v neoliberalno katastrofo. 

Bojiva se, da se takšna (sterilna in politizirana) prilastitev argumentov in postopkov 

deloma že odvija (objava v Demokraciji itn.). Oblastnikom je treba tudi onemogočiti, 

da bi uprizarjali slovenski Sonderweg (tj. nič, kar je v Sloveniji, ni enako tistemu, kar je 

zunaj nje: ena od različic, ki je ne delijo le oblastniki, je, da v Sloveniji ni 

neoliberalizma! seveda je neoliberalizem, četudi je njegova varianta zelo specifična 

lokalna adaptacija; tako nedosledno mišljenje vodi v to, da lahko razni Jančarji po pol 

stoletja trdijo, da v Sloveniji ni bilo fašizma ali nacizma … treba je, skratka, doumeti, 

da v tej deželi vsaj od 18. stoletja vse, kar štrli ven, akomodirano à la Slovène in da je 

treba ta model prilastitev natanko preučevati) in hkrati kopirali (če to počnejo nevede 

in samodejno je še slabše, kakor če bi šlo za navadno prevaro) najbolj mračnjaške in 

regresivne izvlečke iz regulativnega delovanja evropske birokracije in njenih 

poveljnikov.  

 Po najinem mnenju je tudi razprava o NPVŠ jalova, če gre za popravljanje v temelju 

zavoženega projekta. Da gre prav za to, je očitno že iz prvega odstavka »osnutka«, ki 

preprosto ignorira neogibno heterogenost visokošolskega prostora. Ta ignoranca 

omogoča videz učinkovitosti in odločnosti oz. »drznosti«, ki je kot siglum za »družbo 

znanja« le še bolj absurdna, ker se ne opira na opredelitev tako elementarnih stvari, 

kakršna je družba (ki ni »gospodarstvo«), in še manj na opredelitev znanja (ki ni 

»kompetenca« v pomenu »veščina«). Ne omogoča pa zgolj tega, ampak tudi slepo 

podrejanje zamislim drugih birokracij, ki naj bi zadeve domnevno poznale, saj jih 

avtoritativno propagirajo. Znanje o znanju, spoznavanju, vednosti, skratka, 

epistemologija bi onemogočila ali vsaj omejila najbolj akutne oblike odvisnosti in 

avtizma. Vendar o tem ni niti sledu. 

 Družbene vloge visokega izobraževanja že zato ni mogoče odpraviti kratkem 

uvodnem odstavku, kakor je v Nacionalnem programu visokega šolstva, ker ne gre za 

en sam razvejan fenomen, ampak za skupek raznorodnih pojavov, ki so v slovenskih 

razmerah povezani z administrativnimi in hierarhičnimi vezmi, ki jih institucije same 

vztrajno zamenjujejo z vsaj kriterialno homogenostjo, ki med drugim omogoča 

napačno primerjanje med institucijami, enotami, disciplinami, njhovimi družbenimi 

vlogami in produkti oz. učinki. 

 Povsem možno in z analizo diskurza tudi dokazljivo je, da glavni zaplet pri državnem 

upravljanju in z izobraževanjem izhaja iz presojanja in priznavanja družbenih funkcij 

korpusov vednosti, ki imajo svoje mesto v delu visokega izobraževanja. To presojanje 

je ideološko, se pravi, spontano (»zdravorazumsko« ali »naravno«) vsebuje določen 

izbor vulgarno utilitarnih vrednot in je odlična podlaga za neoliberalne ekscese, ki se 

zdijo priložnost za neovirano uveljavljanje »uporabnosti«, seveda brez spraševanja o 
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takih malenkostih, kakršne so: za koga, s kakšnim namenom, s kakšno legitimnostjo, 

kakšne bodo socialne oz. kulturne posledice. Koincidenca globalnega trenda in 

lokalne konstante se zdi enkratna, priložnost pa preveč mamljiva, da je ne bi pograbili 

in obenem utišali tistih, ki v delu tega izobraževanja vidimo druge imperative. Sestava 

slovenskih javnih univerz je taka, da je ta presoja ekrazantno prevladujoča že ves čas. 

Zato je tem bolj presenetljiva ideja o ločitvi visokega šolstva na politehnike in 

univerze, nič presenetljiv pa ni odpor zoper to idejo. Povrhu že zaradi izkušenj z 

reformami ni mogoče kar verjeti v dobronamernost te zamisli. Pravzaprav za ureditev 

niso potrebne nove vrste šol, ampak racionalna diferenciacija izobraževanj in 

pristojnosti znotraj obstoječih institucij – vsekakor pa je potrebna drugačna 

distribucija moči na univerzah, ki je danes taka, da omogoča prevlado utilitarcev nad 

znanostmi v vseh univerzitetnih in fakultetnih gremijih. Glede tega ni med 

slovenskimi univerzami substancialne razlike, ločijo se le po čistosti aplikacijske 

hegemonije. Zaradi tega dvomiva, da v tej deželi obstajajo univerze, ki ustrezajo 

svojemu pojmu. 

Funkcioniranje visokega šolstva bi bilo najprej koristno razdeliti glede na parametre, ki 

sodijo k posebnim družbenim funkcijam korpusov, ki so zdaj potopljeni v nerazpoznavno 

kašo visokega izobraževanja. Gre za družbeno funkcijo delovanja posameznih entitet 

(oddelkov, disciplin, veščinskih urjenj, aplikativnih znanj), ki pa se na tej ravni ne delijo na 

naravoslovno – tehnične in družboslovno – humanistične (ta delitev je že sama imputacija 

kriterija, ki ne izhaja iz znanstvenega dela, ampak iz t. i. okolja), ampak na znanosti, tehnike 

in urjenje, pa ne po formalni sestavi (povsod naletimo na predmete z imeni znanstvenih 

disciplin), ampak po namenu predmetnih kompozicij ter po ciljni selekciji in obravnavanju 

disciplinskih znanj. Ni namreč mogoče zanikati, da fizika v gradbeništvu ni avtonomna 

disciplina, ampak del intelektualne opreme, potrebne za operacije, ki niso namenjene 

fizikalnemu raziskovanju. Praktično isto je mogoče reči npr. za sociologijo v socialnem delu, 

za lingvistiko v medijskih študijih itn. 

Za smiselno reorganizacijo visokega izobraževanja je treba ločiti vsaj tri temeljne družbene 

funkcije, ki so zvezane z vrsto dela v okviru različno usmerjenih institucij ali njihovih 

segmentov.  

1. Kot prvo navajava funkcijo produkcije in transmisije spoznanj na študirajoče in v 

družbeno okolje, od te funkcije je odvisna pri nas najmanj razvita socializacija 

produktov intelektualnega dela. Ker gre za znanstvene discipline, ki po svoji naravi 

nimajo izhoda v lukrativne dosežke (izume, patente, inovacije), ampak producirajo in 

kritično obravnavajo spoznanja, in ker v družbenem okolju praktično ni recepcijskih 

mehanizmov za te produkte, je njihov socializacijski kanal zaprt (i. e. ne krožijo v 

znastvenih krogih in se izpostavljajo kritiki, ne prehajajo v izobraževanje na nižjih 

stopnjah, niso prezentirane v medijih, nimajo pravih publikacij in so diskriminirane v 
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merilih, ki bi naj sicer omogočala finaciranje znanstvenega dela). Učinkovanje 

znanstvenega dela ni namenjeno instantni uporabi, pač pa gre v razvitih okolij za 

posredne (dolgoročne) in neposredne (takojšnja) posege v mentaliteto družb. Kolikor 

se taka produkcija vendarle dogaja, si mora poskati socializacijski kanal v drugih 

družbenih okoljih. 

2. Izobraževanje za utilitarne namene, ki uporablja znanja, pridobljena z znanstvenim 

delom, naravoslovnim in drugim. Imenovala ga bova tehniško izobraževanje, obsega 

pa tudi usmerjeno in kontrolirano raziskovalno delo, namenjeno različnim družbenim 

praksam kot produkcija orodij in rešitev problemov, ki jih največkrat imenujemo 

inovacije, patenti in izumi, ki so zvečine namenjeni industriji, vendar gre tudi za 

postopke, prijeme in obravnave, ki prehajajo v rabo v različnih socialnih službah. 

Produkti imajo včasih obliko spoznanj, a so v resnici vselej konstrukcije na podlagi 

spoznanj in le izjemoma prispevajo k delu znanosti. Merila tehnik so različna, 

zadevajo pa učinkovitost. Vendar je ta učinkovitost zaradi okolja velikokrat iluzorna. 

Tudi za tehnike mora obstajati recepcijsko okolje, če ga ni, je forsiranje tehničnega 

izobraževanja in raziskovanja učinek utilitarne ideologije, ne pa realnih potreb okolja. 

V Sloveniji imamo opraviti z okoljem (gospodarstvom in družbenimi servisi), ki večine 

tehniških izobražencev in raziskovalnih produktov ne potrebuje, ker za to ni 

usposobljeno in ker ima drugačne ambicije. Tehniški izobraženci se ali zaposlujejo na 

delovnih mestih, na katerih pridobljenih znanj ne morejo uporabljati, ali pa odhajajo 

v primernejša okolja.  

3. Izobraževanje za opravila (vojaška, policijska, administrativna itn.) sicer vsebuje 

sestavine tehniškega izobraževanja, vendar namenjeno usposabljanju ne za 

produkcijo spoznanj ne za izdelavo tehničnih novosti, ampak dosledno za rutinsko 

uporabo že apliciranih naravoslovnih in družboslovnih tehničnih dosežkov. Ker mora 

ustrezati predvsem potrebam oblasti, je regulirano in se socializira prek izvajanja 

storitev, namenjenih nadziranju in obvladovanju družbenega korpusa.  

Seveda ne misliva, da je shema popolna, zdi pa se nama, da bi morala – izpopolnjena in 

domišljena – igrati orientacijsko vlogo pri reorganizaciji visokega izobraževanja, enako kakor 

odpiranje socializacijskih kanalov za znanosti in ugotavljanje ekonomske relevantnosti in 

politika ustvarjanja gospodarskega in nasploh socialnega okolja pri tehniških vedah. Najmanj 

problematična je pravzaprav tretja kategorija, dokler ni hipertrofirana. 

Vprašanji glavarin in šolnin sta pravzaprav subsidiarni, vendar se stvari v realnih družbah ne 

dogajajo v kronološkem redu, ampak v kompleksnih situacijah, v katerih simultano delujejo 

različne logike in potekajo različni procesi. Glavarine, denimo, so bile in so orodja 

diskriminacije v razmerjih med strokami in disciplinami (kratko so vselej potegnile 

znanstvene discipline, ker so naporne in ker ne ustvarjajo iluzije množične zaposljivosti, hitre 

uspešnosti ipd.), šolnine so instrumenti družbene segregacije, ki je pri nas (in še marsikje) v 
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nastajanju in potrebuje sredstva za reproduciranje. Tam, kjer so uveljavljene (ZDA, Združeno 

kraljestvo), so družbe razcepljene in oblasti z dodatnimi ukrepi (štipendijami, posojili ipd.) 

regulirajo ta razcep. Jasno je, da misliva, da šolnin ne sme biti (meniva, da je treba zahtevo 

postaviti radikalno: brezplačen študij na 1. in 2. stopnji), dokler država pobira davke, in da 

so glavarine ena izmed administrativnih ovir za univerziteno delo. Strinjava se z Rastkom, 

da je treba nekako – tudi v stikih z oblastmi – spodnesti raziskovalni in visokošolski program, 

kakršna smo v zadnjih mesecih dobili na mizo, ker sta destruktivna in nista popravljiva. 

Strinjava se z Deanom Komelom, da je treba zahtevati od oblasti, da zagotovi sredstva za 

študij na tak način, da bo ta dostopen vsem mladim ljudem, ne pa da bo način sofinanciranja 

omogočal ali celi spodbujal dodatno socialno segregacijo. Nemara je rešitev v tem, da v 

dokumentih Drzne Slovenije vendarle najdemo pozitivne elemente (nekaj smo jih že večkrat 

izpostavili: odpravo glavarin, dostopnost študija kadarkoli v življenju ipd.), kar bo še posebej 

težko v raziskovalnem programu. Nisva pa prepričana, da je to mogoče, ker vlada zelo očitno 

sploh ne upošteva družbenih interesov, razen tam, kjer jo to neupoštevanje lahko 

neposredno in kratkoročno stane. Vede se kot pisarna, še bolje – kot predsoba EU ali OECD.  

Želiva produktivno srečanje. 

Taja Kramberger in Braco Rotar 

 

Koper, 15. 10. 2010 

 


