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UNIVERZA NA PRIMORSKEM JUTRI 
 – jedro družbene odgovornosti, odprtega dialoga ter akademske 

pripadnosti in odličnosti 
 

Rado Pišot 
 
POTREBA PO SPREMEMBAH USMERJA ODLOČITVE POSAMEZNIKA IN SKUPNOSTI 
 
So še vedno univerze moč napredka, kot je pred desetletjem trdil tedanji evropski komisar? Odgovorna družba je 
vedno podpirala in zagotavljala potrebna sredstva za širjenje meja znanja v vse bolj obsežnih in specifičnih okoljih, 
znanost pa je družbi vračala ideje in rešitve za razumevanje in reševanje nastalih problemov, posodabljanje 
procesov in večanja vrednosti storitev in produktov. Vsekakor nikoli v zgodovini ni napredek temeljil na neznanju in 
samozadostnosti. Pa vendar se je tudi v sodobni zgodovini, ob neizmerni rasti novih znanj in vedenj človeški um 
večkrat zapletel v lastno majhnost in spregledal številne možnosti, ki nam jih znanje, sodelovanje, predvsem pa 
odkrit kritičen dialog in sprejemanje različnih mnenj, lahko približa. Mero nevednosti je moč razložiti s pomočjo 
različnih dejavnikov med katerimi ima nedvomno kopičenje znanja bistveno vlogo. Kot na primer navedbe, iz bližnje 
in manj bližnje zgodovine, ki dokazujejo zgrešeno vrednost skromnosti v  napovedovanju prihodnosti: »Vse kar je 
mogoče izumiti je že bilo izumljeno«; Charles H. Duell, Komisar Patentne pisarne ZDA, 1899; »Mislim, da je na 
svetovnem trgu prostora za morda pet računalnikov.«; Thomas Watson, predsedujoči IBM, 1943. Ali zmoremo na 
najvišji ravni izobraževanja vzpostaviti najstarejše smernice antičnega izobrazbenega ideala ter z vsebino in načinom 
dela študentove osebnostne dejavnike učenja usmeriti v doseganje njemu lastne odličnosti? Smo sposobni vrniti v 
izhodišče naše dejavnosti vsebino, cilje in smisel ali se zavezujemo le formi, funkciji in koristi? Res je, da obstajajo 
boljši in slabši časi, toda vsak čas ima svojo boljšo in slabšo stran. Sprejeti obstoječe stanje, se prilagoditi in poiskati 
niše, je pot do ustvarjalnega sodelovanja in rešitev!  
 
Evropske univerze si prizadevajo, da bi v času, ki jim ni najbolj naklonjen, doprinesle k spremembam, in pomagale 
vsem deležnikom razvoja ohraniti veljavo ki so jo imeli. Univerza na Primorskem, najmlajša javna Univerza v Sloveniji 
je komaj dobro stopila v drugo desetletje, ko se je znašla v precej  neugodni situaciji. V času splošne finančne krize 
in spremljajoče krize vrednot ter izgube etičnih načel, ki se zrcalijo v stiskah tudi naše akademske skupnosti, se 
Univerza na Primorskem mora z združenimi močmi izviti iz primeža tega težkega stanja. Vzpostaviti moramo 
ustvarjalno sodelovanje. Pomanjkanje dialoga, enostransko samovoljno odločanje in odsotnost socialnega čuta 
lahko v našo skupnost vnaša nelagodje in razdor. Vodenje in upravljanje z očitno prednostno obravnavo le izbranih 
fakultet, univerzitetnih enot, študijskih programov in raziskovalnih področij, pa botruje razvojnim nesorazmerjem 
znotraj univerze, ki ogrožajo obstoj in delovanje univerze kot celote. Pri tem naj izpostavim  predvsem  ogroženost  
humanističnih študijev. V času, ko bi navzven morali delovati kot dobro delujoč ščit pred nenaklonjenostjo naše 
družbe do znanosti in znanja, ko bi morali združeno braniti dosežene akademske ravni in iskati nove razvojne niše, 
smo žal valilnica nepotrebnih notranjih afer in vsebina negativno predznačenih medijskih obravnav. Nezadostna 
skrb za bivanjske potrebe in obštudijsko življenje študentov nas je pripeljala do ravni najbolj skromnega 
študentskega okolja v Sloveniji, odsotnost sodelovanja z lokalno skupnostjo in neposrednimi uporabniki znanja pa 
odmaknila od realnih potreb okolja, v katerem bi morali biti gonilna sila razvoja.  
 
Seveda je za zatečeno stanje na univerzi potrebno poiskati delež krivde v slehernemu izmed nas. Poglejmo vase 
preden se ozremo in kritično presodimo okolico. Ali smo pripravljeni prispevati k skupnim ciljem? Ali sploh  lahko 
prispevamo? Nam je dana možnost spreminjanja in izražanja drugačnih mnenj? Se čutimo del univerze? Se čutimo 
varni, zaželeni in avtonomni? Ali smo ustrezno pohvaljeni in nagrajeni za naše uspehe? Delujemo v spodbudnem 
okolju? Če so to vprašanja, na katera ne najdete pravega odgovora in se z njimi srečujete vedno znova, je to gotovo 
znak, da se moramo odločiti za drugačno pot. Ali zmoremo to tudi javno razglasiti ali nas je morda pasivno 
sprejemanje stanja ter pomanjkanje interesa za skupno pot in zatekanje k oportunizmu pripeljalo do izgube zavesti 
o družbeni odgovornosti?  
 
Širša družba gotovo od vseh nas pričakuje, da bomo izrazili svojo skrb za nadaljnji razvoj in ugled Univerze na 
Primorskem. Za krmilom te ladje pa je rektor tisti, ki v okviru dodeljenih mu pooblastil in obstoječe zakonodaje z 
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veliko mero avtonomije usmerja njeno pot. Rektor univerze kot visokošolske inštitucije je glavni generator odnosov 
v akademski skupnosti in usmerjevalec procesov, katerim je prav, da z odprtim dialogom, družbeno odgovornostjo 
in visoko ravnjo akademske pripadnosti tudi sledimo. Ob raziskovalni in pedagoški odličnosti, ki naj rektorja odlikuje 
kot prvega med enakimi, so zmožnost za sodelujoče upravljanje, odprtost do razmišljujočih posameznikov in posluh 
do alternativnih predlogov ter raven socialne in čustvene inteligence nujni pogoji, ki bodo Univerzi na Primorskem 
zagotovili ustrezno vodstvo in popotnico v boljšo prihodnost. 
 
ODLOČITEV RAZBREMENI  
 
Potem ko sem ponovno premislil stanje, v katerem se je znašla Univerza na Primorskem ter možnosti drugačne 
vizije in položaja, v katerem bi lahko bila, sem se odločil, da bom glasno spregovoril o nesprejemljivih odločitvah 
vodstva UP in razlogih kritike in nasprotovanja  številnih, ki jih današnje vodstvo imenuje »peščica nezadovoljnežev 
z izgubljenimi privilegiji«. Pred več kot letom dni, natančneje pomladi 2014, sem na senatu UP opozoril na številne 
napačne odločitve in poteze vodstva. Namesto pričakovane resne obravnave dobronamernih opozoril so bili okoli 
odločitvene strukture vodstva zgrajeni še višji in nedostopni obrambni zidovi.  
 
Na osnovi bogatih izkušenj, ki sem jih pridobil v 27 letih dela v akademskem okolju in delovanja kot raziskovalec in 
visokošolski učitelj, dekan, prorektor, predstojnik, direktor vem, da so akademska kultura, demokratičen dialog in 
sodelovalno upravljanje temelj akademske tradicije. UP si mora ponovno uzavestiti to tradicijo, da bi se lahko 
nadalje razvijala kot sodobna javna univerza in delovala kakovostno na vseh študijskih in znanstvenih področjih, ki 
združujejo članice v njej. Kot učitelj ali raziskovalec sem sodeloval z vsemi članicami UP in dobro poznam tako 
prednosti kot probleme, s katerimi se srečujejo. Kot športnik sem se naučil iskati rešitve v pomanjkanju časa in 
prostora. Ne ozirajoč se na razloge, ki so pripeljali do zahtevne situacije in ne glede na morebitno nenaklonjenost 
trenutnih sprejemalcev odločitev, sem moral poiskati v slehernem členu najbolje, združiti moči in s pravo spodbudo 
iskati rešitve. Uspehi so potrdili pravo izbiro odločitev. 
 
POGLED NAZAJ ZA PRAVO POT NAPREJ – KJE SMO?  
 
Kot član komisije za ustanovitev Univerze na Primorskem in kasneje prvega senata UP sem od prvega dne dejavno 
sodeloval v procesu nastajanja in ustanavljanja univerze. V prvem štiriletnem obdobju je bilo v ospredju 
konstituiranje UP in iskanje ter določanje njene vloge v domačem okolju in navzven. V prvem mandatu smo z 
velikimi napori, odrekanjem predvsem pa z dialogom in kompromisi zmogli vzpostaviti vse organe, oblikovati 
notranjo strukturo, številne pravne akte, določiti poslanstvo in vizijo. Delovali smo povezano. Zastavili smo številne 
razvojne projekte, pričeli in zaključili mnoge investicije v nujno potrebne prostore.  
 
V drugem štiri letnem obdobju smo pozornost in aktivnosti izrazito usmerili v ustrezno umeščanje UP v slovenski 
visokošolski in znanstveno-raziskovalni prostor. Iskanje prepotrebnih sredstev za kakovostno delovanje in afirmacija 
mlade univerze v rektorski konferenci Slovenije sta bila ključni nalogi in delo je  obrodilo sadove. Nadaljevala se je 
gradnja kampusa v Livadah, pričela se je gradnja Borilnice v Kopru, pridobljeni so bili dodatni prostori za 
Univerzitetni Inkubator in nujno potrebni prostori za Študentske domove. Zastavljena je bila investicija kampusa 
Sonce v Kopru, kjer bi nove prostore dobila PEF in FM.   
 
Obdobje zadnjih štirih let se je začelo v znamenju finančne krize, ki je marsikaterem pogledu najgloblje in najbolj 
grobo udarila ravno po visokošolskem prostoru. Propad nekaterih podjetij je botrovalo zastoju investicij. Verjamem, 
da je bilo v času velikih sprememb in večkratnega ministrskega brezvladja težko ohraniti krmilo univerze v 
zastavljeni smeri, kar pa  tudi ni bil cilj sedanjega vodstva. S programsko natančno določeno in napovedano 
diskontinuiteto se zdi, kot da se je UP izgubila na svoji poti. Kriza gotovo ne opravičuje dejstva, da je ukvarjanje 
samih s seboj postalo prednostna skrb. Tudi pogosto neutemeljene zamenjave večine vodstev članic UP in njenih 
centrov (FHŠ, ZRS, FVZ, FM, …), ki so sledile nastopu današnjega rektorja, niso obrodile sadov. Še več, odnosi so 
skrhani, veliko zaposlenih popolnoma odmaknjenih od realnih problemov, v strahu pred spremembo ali prekinitvijo 
pogodbe o zaposlitvi. Število študentov upada, novih prostorov in več študentskih postelj ni. Sodobni in zanimivi 
študijski programi, za katere je izkazan velik interes študentov, so finančno, prostorsko in kadrovsko podhranjeni in 
komaj še preživijo. Nesorazmerja so ogromna, saj imamo ponekod kar 20 študentov na enega učitelja, drugod pa 
kar štirikrat manj. Vzpostavljen je preobsežen in neučinkovit rektorat.  Številne nove zaposlitve na rektoratu in v 
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fiktivnih centrih, ki v zmešnjavi pooblastil in odgovornosti onemogočajo delo kakovostnim strokovnim sodelavcem 
rektorata pred strokovnost postavljajo nedefinirane vloge različnih svetovalcev in pomočnikov. V javnosti se 
pojavljajo številne afere, ki jih vedno znova pogreva akcija iskanja krivcev zanje, namesto iskanje pravih poti, da se 
problemi odpravijo. Sredstva, ki jih prejema pooblaščeni odvetnik rektorata za pisanje pravnih opominov 
zaposlenim in ugovorov na sodne postopke, bi bila lahko koristneje vložena v razvoj študijskih programov in 
investicij. Ob tem UP izgublja ugled, siromaši vsebine, zamuja v razvoju in ogroža svoje poslanstvo.  
 
KAKO DO SPREMEMB ZA BOLJŠI JUTRI – KAM GREMO? 
 
Analiza navedenega stanja podaja tudi moje videnje in temeljne usmeritve za nadaljnjo pot UP. Materialni in pravni 
položaj je vselej pomemben vendar pa je ta brez družbene odgovornosti, visokih etičnih in moralnih načel, ter 
zavezanosti poslanstvu prenosa znanja do študentov in drugih uporabnikov predvsem pa do mladih prihajajočih 
generacij, kot telo brez duše.  
 
Ustrezna raven družbene odgovornosti vseh akterjev akademskega prostora je ključna za graditev uspešnosti in 
ugleda sodobne univerze. Pri tem je vsekakor pomembna visoka zavest vseh, ki sooblikujejo procese in njihova 
prostovoljna zavezanost k odgovornosti. Zakonski okvirji so le vodilo in ne vzvod družbene odgovornosti. Zavedanje 
vpliva na vsebine in ljudi nalaga družbeni odgovornosti v akademskem okolju tudi poslanstvo za konkurenčnost 
dosežkov in uspešnosti prizadevanj za trajnostni razvoj. Za kakovostno delo v spodbudnem okolju in ustreznih 
medosebnih odnosih je nujno potrebno vzpostaviti akademski dialog: najprej in predvsem navznoter med vsem 
deležniki (študenti, učitelji, raziskovalci, strokovnimi sodelavci), ki bodo s skupnimi močmi zagotavljali nadaljnje 
kakovostno delovanje UP. Ravno tako je potrebno vzpostaviti tvorno komunikacijo in temeljito delati na ugledu UP 
navzven v sodelovanju z lokalno skupnostjo, gospodarstvom in drugimi neposrednimi uporabniki znanja, ki ga 
ustvarja UP ter iskati nove možnosti razvoja. Ustvarjalni dialog in prilagajanje potrebam družbe je potrebno 
vzpostaviti z najpomembnejšimi zunanjimi deležniki. Z Mestno občino Koper in ostalimi primorskimi občinami, s 
slovenskimi in tujimi univerzami, predvsem pa tudi z resornimi ministrstvi. Z visoko mero akademske pripadnosti 
vseh notranjih deležnikov, je potrebno dosegati višjo raven prepoznavnosti in utrditi povezovanje na ravni univerza 
– družba – država. Pot do kakovosti in odličnosti je vselej zaznamovana z zadostnimi finančnimi sredstvi, ustreznimi 
prostorskimi pogoji, kakovostnimi kadri ter zanimivimi, uporabnimi študijskimi programi in raziskovalno odličnostjo. 
Dvoedinost znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela pa je osnova za sodobne, trajnostno naravnane in 
ciljno usmerjene študije. Vsem študentom in študijskim programom je potrebno zagotoviti enake možnost za 
kakovostno delo, sredstva za delovanje, študijske in bivalne prostore ter dovolj kakovostnih učiteljev.  
Ustvarjalno in trajnostno naravnano partnerstvo med notranjimi in zunanjimi deležniki mora biti osnovni 
mehanizem delovanja vseh procesov znotraj univerze ter v njenem delovanju v neposrednem in širšem okolju. 
Temeljiti mora na zaupanju, vzajemni pomoči in odgovornosti. Prednost mora dajati samemu delovanju in ne zgolj 
lastnemu rezultatu vključenih. Pri tem mora biti zagotovljena aktivna vključenost vseh akterjev partnerstva s ciljem 
izboljšanja študijskih in raziskovalnih procesov, življenja in dela na univerzi ter prenosa končnega potenciala znanja 
na družbo in okolje v zadovoljstvo in dobrobiti vseh.  
 
Verjamem, da imamo na naši univerzi veliko kakovostnih študentov, učiteljev, raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, pri katerih je čut za družbeno odgovornost še vedno temeljno vodilo pri delu. Verjamem tudi, da imamo 
v bližnjem in širšem okolju številne podpornike in možnosti nadaljnjega razvoja. Verjamem, da zmoremo skupaj 
doseči boljše medsebojne odnose, zagotoviti boljše delovno okolje in omogočiti več možnosti kakovostnega razvoja 
za vse, ki si to želijo. 

 
Odgovorno in odprto do odlične univerze! 
 

 
 
Koper, 28. junija 2015 

Rado Pišot 
 


