
MED PETKOM IN TORKOM 
(Čas, potreben za zeleno luč za deregulacijo visokega šolstva v Sloveniji) 
 
Natanko pred enim tednom, v petek 30. 7. 2010, sem bila na razgovoru pri g. Radu Bohincu, rektorju 
Univerze na Primorskem. Obdelala sva več tem, med njimi  
 

1. Da revijo Monitor ZSA, katere urednica sem in ki je za letošnje leto od JAK prejela 9.568,00 evrov finančne podpore, od 
preteklih let pa ji je ostalo še okoli 4.400 evrov (skupno torej ok. 14.000 evrov neporabljenih sredstev), kljub zapletom z 
Založbo Annales UP, skušamo do 31. 12. 2010 vendarle izdati v okviru te založbe (ostaja še alternativna možnost: 
Založba UP). Zaradi učinkovitosti delovanja odslej vsa sporočila v zvezi z delom in uredništvom revije pošiljam v vednost 
rektorju. Rektor mi je rekel, naj se pri Darku Darovcu sklicujem na njegovo kratko pisno obvestilo (z dne 27. 7. 2010), da 
ne on in ne Darovec ne vidita ovir, da zadeve ne bi izpeljali do konca. Če se karkoli zaplete, se z rektorjem ponovno 
srečava in razmisliva, kako dalje. 

2. Da v 14 dneh štirje, s katerimi se je na UP FHŠ nelegalno sklepalo pogodbe za določen čas (Brajkovič, Gregorc, 
Kramberger, Žnidaršič Žagar; pridružuje se nam Drago Rotar in morda še kdo), o čemer je rektor govoril tudi s pravnikom 
SVIZ RS (Tonetom Seliškarjem – gl. njegovo pravno mnenje, objavljeno na blogu), pripravimo spisek predlogov oz. 
zahtev, v kakšnih okoliščinah in s kakšnimi pogoji bi se bili pripravljeni ponovno zaposliti na UP FHŠ.  
 
[Predvsem gre za povsem drugačno zasnovo Oddelka za antropologijo. Utemeljenost oddelka mora biti znanstvena in ne konfesionalna, 
nastavitev zaposlenih delavk in delavcev na ustrezna delovna mesta in v ustrezne plačne razrede (sama sem denimo po 10 letih delovne 
dobe in doktoratu še vedno v 31. plačnem razredu, kar je zares nevzdržno), na UP FHŠ je potrebno vzpostaviti transparentno legalno 
stanje. Pravilniki morajo veljati za vse enako, ne le nekateri za nekatere. Vodilni ljudje drugih institucij ne smejo posegati v vodstvo UP 
FHŠ, še manj v avtonomijo posamičnih oddelkov. Seveda zahtevamo tudi demokratično in kompetentno predstojništvo (na 2. izredni seji 
smo nekateri članice in člani Oddelka za antropologijo izrekli nezaupnico dosedanjemu predstojniku Lenartu Škofu), jasen strateški 
razvoj oddelka, pripravo sprotnih letnih poročil z vsemi dejavnostmi in angažmaji sodelavk in sodelavcev oddelka, v prvi vrsti pa 
korekten odnos vseh organov UP FHŠ do študentov in študentk, ki so z delom in državljanskim pogumom in intelektualno ter človeško 
senzibilnostjo pokazali, da jim za usodo starejših kolegov in kolegic ni vseeno.] 
 

3. Da se, ko soočimo zahteve iz točke 2 in drugo stran (vodstvo UP FHŠ) – tu dodajam, da je potrebno vključiti še tretjo 
stran: študentke in študente (ŠS UP FHŠ), ki so konstitutiven del univerzitetne skupnosti (naknadna op. T. K.) –, različne 
strani srečamo in pridemo do tripartitnega sporazuma oz. konsenza, ki ga podpišemo in overovimo.  

 
To so najpomembnejše točke tega srečanja, na katerem sva se z rektorjem strinjala, da bo, če naj to dosežemo, 
potrebna prekinitev napetosti in zmanjšanje ostrine na obeh straneh.  
 
Zaradi tega sem, to moram reči, nad obvestilom, ki ga je rektor 3. 8. 2010 javno objavil (gl. »Izjavo rektorja 
UP z dne 3. 8. 2010« na blogu) in v katerem meni, da se je razprava »o napovedanih kadrovskih načrtih 
izognila soočanju stališč znotraj univerze in se odvija v medijskem prostoru«, razočarana. Naposled je to 
polresnica, ničemur se nismo izognili. Večletna prizadevanja za dialog z vodstvom UP FHŠ, ki so se nenehno 
zatikala, saj vodstvo ni vajeno upoštevanja stališč in argumentov drugih ljudi, komunikacijo z njim bi prej 
lahko opisali kot nenehno oblastno harangiranje najbolj prizadevnih ljudi na fakulteti, so se dokončno 
prekinila, ko je dekanja – ne da bi o tem s komerkoli od zaposlenih-odpisanih govorila in enako velja še za 
nekatere predstojnike – objavila načrt svojega obsežnega kadrovskega čiščenja. Rektor dobro ve, da se je na 
UP FHŠ poslovalo v nasprotju z zakonskimi določbami, da se je ljudem podtikalo pogodbe za določen čas, 
četudi bi že zdavnaj (vsaj v mojem primeru že pred leti) morale biti sklenjene za nedoločen čas (na kar sem 
predstojnika Lenarta Škofa vsako leto opozarjala), in mu pred javnostjo in pred sodelavci in sodelavkami UP 
FHŠ tega seveda ni potrebno skrivati. A teh podatkov v rektorjevem obvestilu javnosti ni. Namesto te 
pomembne informacije najdemo v pisanju rektorja obžalovanje nečesa, česar ni in česar se bo slovenski 
univerzitetni prostor šele moral naučiti (akademskega dialoga, kritičnih ljudi, argumentacije zmožnih 
univerzitetnih sodelavk in sodelavcev ipd., namesto tega smo v zadnjih tednih »odpisani« izdatno opazovali 
povzdigovanje bontona in spodobnosti, doživeli najbolj bedna spakovanja kolegov in kolegic, različne vrste 
mobinga ter preglasovanj z mehanskim dviganjem rok na različnih sejah, sklicanih sredi uradnih dopustov) in 
obče marnje o nestrpnosti in nespoštovanju akademskega dialoga. Kdo je bil nestrpen? Kje in kdaj? Kje je 
korekten akademski opis konkretnih realnih situacij? Tudi to namreč sodi k akademskemu svetu. Obča mesta 
in prazne fraze namreč niso argumenti akademskega okolja, zato ne prispevajo k strpnemu akademskemu 
dialogu, ampak ga s svojo votlostjo preprečujejo. 
 
Resnično ne vem, kako naj človek »strpno« ali »akademsko« požre informacijo (ki jo je, mimogrede, moral 
dobesedno izsiliti, saj je niso mislili povedati odkrito in neposredno) o tem, da ga mečejo iz službe, vrh tega 
pa to vodilni kadri počnejo še na podlagi svojih nelegalnih dejanj iz preteklosti? Je vodstvo UP FHŠ 
pričakovalo, da se bomo »pedagoško in raziskovalno razbremenjeni« sodelavci in sodelavke UP FHŠ 
»vodstvu fakultete spodobno zahvalili« za to, da nam ljudje, odgovorni za bedno stanje UP FHŠ, jemljejo 
eksistenco? Je to pričakoval rektor?  



 
Če si UP res želi biti »središče kritične misli«, kar je – tako menim sama – do včeraj tudi bila, čeprav z 
velikimi osebnimi napori in angažmaji tistih, ki se jih zdaj vodstvo UP FHŠ skuša znebiti, potem mora vzeti 
nase breme, ki ga kritična misel dejansko nosi. To pa je, da morajo kolegice in kolegi na UP FHŠ najprej biti 
sposobni ostrega argumentiranega in kritičnega dialoga, ne le v univerzitetnem polju, ampak tudi v 
državljanskem javnem prostoru, kjer se odvija (in se je v vseh obdobjih sodobne zgodovine odvijal) boj za 
pravice človeka in državljana/državljanke, če dialoga znotraj univerzitetnega polja ni mogoče rešiti. Govoriti 
o »kritični misli« in obenem demonizirati državljanski javni prostor kot prostor regulacije interesov in pravic 
in stigmatizirati prenos diskusije v medijski prostor (katerega del je v tem primeru nekoliko presenetljivo 
dejansko odigral vlogo, ki so jo mediji imeli v najbolj plemenitih obdobjih zgodovine, postal je prostor 
necenzuriranega dialoga, ostrega in trdega), pomeni temeljno nerazumevanje poslanstva intelektualcev in 
intelektualk v svetu. 
 
Ker nisem človek političnih spletk in lobiranj, za kaj takega nimam ne volje in ne časa, moja družbena mreža 
je pretežno vsebinsko utemeljena, kar seveda ne pomeni, da ne vidim, kar se mi dogaja pred očmi, ravno 
narobe, poznavanje antropologije, zgodovine, sociologije in literature mi odlično pomaga pri vzpostavljanju 
distanc in zasledovanju drobnih premikov in zank v marsikaterem od družbeno-političnih mehanizmov, imam 
načelno stališče o situaciji, ki sem ga večkrat javno povedala in pojasnila. Temeljne kategorije mojega stališča 
in etična pozicija v tem sporu ne morejo variirati (med moje temeljne pogoje sodi to, da se na UP FHŠ 
vrnem zgolj, če se vrnejo vsi kolegi in kolegice, ki so imeli državljanski pogum javno razkriti škandal 
nelegalnega poslovanja na UP FHŠ in ki mislijo skupaj z menoj vložiti tožbe, kolikor se situacija ne začne 
reševati takoj; ni ga denarja in ne delovnega mesta, ki bi mi ga v tej deželi lahko ponudili in bi ga sprejela 
zgolj zato, da bi se vrnila med ljudi, ki sem jih v zadnjih dveh mesecih videla brez mask, gole v svoji surovi 
brezbrižnosti, drugi temeljni pogoj je ta, ki smo ga povedali že na tiskovni konferenci: vodstvo UP FHŠ 
mora oditi, osebe pa, ki so na teh pozicijah bile, vsaj nekaj let ne smejo zasesti nobenih pomembnih ali 
vodilnih funkcij), lahko pa se pogovarjamo o niansah in morebiti o kompromisu na določenih točkah zahtev, 
ki jih bomo pripravili, kar pomeni, da sem v nekaterih točkah pripravljena popuščati. Pogoj za to, da sem 
pripravljena popuščati, pa je, da obstaja minimalna korektnost v javnih reprezentacijah, posebno v javnih 
reprezentacijah po omenjenem pogovoru z rektorjem. 
 
Kakor se z vsako potezo pri šahu spremeni konfiguracija in konstelacija v razmerju moči na celotni deski, 
tako se je s pismom rektorja (3. 8. 2010), z dvema obvestiloma dekanje (27. 7. 2010, 3. 8. 2010) in podporo 
dekanov FF UL in FF UM vodstvu UP FHŠ možnost za dialog in konsenz, saj kar se mene tiče, precej 
odmaknila. Naposled je nelegalno oškodovana stran v teh pisanjih prikazana kot tista, ki se »povsem 
neustrezno javno oglaša« in katere ravnanje (boj za svoje pravice) je prikazano kot »škodljivo«, vodstvo UP 
FHŠ, ki je vzdrževalo nelegalne pogodbe za določen čas, pa kot »verodostojno«, s strani dveh slovenskih 
dekanov celo označeno kot »odgovorno in ustrezno«, zmožno delovati na način, ki da je »za sodelavce kar 
najmanj boleč« (!). Rektor pa se podpori ljubljanskega in mariborskega dekana (FF), za katero je očitno, da je 
stereotipno povzeta po enostranskih, ne posebno bistrih reprezentacijah vodstva UP FHŠ, celo zahvaljuje. Ta 
strnjenost oblastniških vrst de facto napoveduje podobne ukrepe (množična odpuščanja, utišanja, mobinge, 
difamacije, neutemeljene tožbe ipd.) na ljubljanski in mariborski FF, kolikor niso že v teku. Tako žal ne 
morem drugega, kakor da z nelagodjem ugotavljam, da se je konflikt s tem dejansko sprevrgel v politični in 
pozicijski boj akademskih oblastnikov, ki me vse manj zanima. Jasno je tudi, da se je z dopisom obeh 
dekanov (FF UL in UM) v Sloveniji začela deregulacija javnega (visokega) šolstva. Zgled je dala UP oz. 
UP FHŠ. To je zares huda dediščina UP in neizbrisna zgodovinska odgovornost sedanjega vodstva UP (FHŠ).     
 
Pripravili bomo sicer spisek zahtev, a bolj zato, ker scripta manent, in zaradi dogovorne oz. pravne 
doslednosti (izčrpati vse možnosti), kakor zaradi želje, da bi se znova pridružili kolektivu, ki je izgubil stik z 
realnostjo in zaradi kdo ve kakšnih »poslovnih razlogov« (ki se bodo slej ko prej nedvomno razkrili) raje ščiti 
nelegalnost vodstva UP FHŠ, s pomočjo katere – in seveda s pomočjo metanja inteligentnih, družbeno 
kritičnih in refleksije zmožnih ljudi na cesto – naj bi to vodstvo šele doseglo »nemoteno in kakovostno 
izvedbo vseh študijskih programov« fakultete.  
 
Sprašujem se, kako naj se človek v nadaljevanju pogaja z ljudmi, ki so med petkom in torkom pripravljeni 
pojesti svoje besede in celo spodbuditi nadaljnjo deregulacijo visokega šolstva nacionalnih razsežnosti?  
 
Taja Kramberger, 6. avgust 2010 


