
KAJ BOM PO DIPLOMI? 
Ali lahko študentje po končanem 

študiju res računajo na zaposlitev v 

svoji panogi?  /  KAJ BI PREDLAGAL 
MLADIM?  Dr. Ivan Leban, nekdanji 

prorektor Univerze v Ljubljani  /  

INTERVJU  Umberto Galimberti, 

filozof:  »Sedimo na tempirani 

bombi.«

ZNANJE

PRILOGA O IZOBRAŽEVANJU 



IN KAJ BOM PO 
DIPLOMI?

Kako usklajeni so visokošolski zavodi in trg dela? Ali lahko študentje po končanem 
študiju res računajo na zaposlitev v svoji panogi? So kompetence, s katerimi 

so jih opremile fakultete, sploh tiste, ki jih delodajalci potrebujejo?

Pišeta: Vanja Pirc, Tjaša Zajc

B
ila je prepričana, da jo po študiju 
čaka zaposlitev. Študirala je eko-
nomijo in zdelo se ji je, da se bo 
izobrazila za poklic prihodno-
sti. Delati je začela že med štu-

dijem, saj je bila prepričana, da bo tako pri-
dobila prednost pred res zajetno množico 
sošolcev in laže prišla do redne zaposlitve. 
Ko zdaj gleda nazaj, ugotavlja, da zgolj izo-
brazba ni dovolj. Skoraj vsega, kar je morala 
vedeti in znati v službi, se je naučila sama. A 
ni bilo zaman. Podjetje, v katerem je delala 
zadnji dve leti študija, ji je po diplomi ponu-
dilo zaposlitev. Toda bilo je državno podje-
tje, in ko se je zamenjalo vodstvo, ji pogodbe 
niso podaljšali.

Takrat je padla v morje ekonomistov, 
ki na slovenskem trgu dela iščejo zaposlitev. 

»Preprosto preveč nas je. Če se prijaviš na 
delovno mesto ekonomista, se poleg tebe prijavi 
še 600 drugih kandidatov. Nazadnje ti znanje, 
tudi delovne izkušnje, pridobljene med študijem, 
ne koristijo, ker delodajalci upoštevajo le leta, za 
katera si imel podpisano pogodbo o zaposlitvi. In 
ker je kandidatov veliko, sploh nimaš možnosti, 
da bi prišel do razgovora,« pojasnjuje.

Naslednjo službo je iskala pol leta, 
kar v primerjavi z drugimi niti ni bilo dolgo. 
Mladi ekonomisti na prvo zaposlitveno pri-
ložnost v povprečju čakajo do deset mese-
cev. Veliko njenih sošolcev je brezposelnih. 
»Precej jih je poskusilo iti na svoje, a uspelo je le 
peščici, in še tistim predvsem ob pomoči staršev, 
ki so jih financirali ali so jim bili porok za najem 
posojila. Ogromno jih dela na drugih delovnih 
mestih, ki niso nujno povezana z ekonomijo ali 

vsaj ne s smerjo ekonomije, na kateri so študi-
rali. Sprejmejo marsikaj,« ugotavlja ob pogo-
vorih z njimi.

Prelomnica
Prehod iz formalnih izobraževalnih procesov 
na trg dela je nedvomno ena pomembnejših 
življenjskih prelomnic. Šlo naj bi za enega od 
simboličnih in tudi dejanskih korakov k odra-
slosti, zlasti zaradi finančnega osamosvajanja 
od staršev in skrbnikov. Nekateri gredo skozi 
ta proces že sredi najstniških let, najpozneje 
pa ga praviloma izkusijo tisti, ki se šolajo naj-
dlje in naj bi že zaradi visoke stopnje izo-
brazbe računali tudi na intelektualno zahtev-
nejša delovna mesta. No, vsaj v teoriji.

V iztekajočem se študijskem letu se je 
na vseh ravneh terciarnega izobraževanja v 
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Sloveniji izobraževalo 107.134 študentov. 
Od tega jih je 91.539 študiralo na univer-
zah in samostojnih visokošolskih zavo-
dih. Za zdaj še ni znano, kolikšnemu 
deležu študentske populacije bo uspelo 
do konca septembra končati študij. Vemo 
pa, da se je koledarsko leto 2011 končalo 
s 15.629 diplomanti, kar je malo manj kot 
leto pred tem. Največ (41 odstotkov) je 
diplomantov fakultet za družbene vede, 
poslovne vede in pravo. Tretjina jih je 
diplomirala iz študijskih smeri na nara-
voslovno-tehniških fakultetah, tistih za 
matematiko in računalništvo ter tehniko, 
tehnologijo in gradbeništvo. Najmanj 
diplomantov je bilo s področja veterine in 
kmetijstva.

Podatki zavoda za zaposlovanje 
kažejo, da na trgu dela zdaj najbolj pri-
manjkuje inženirjev strojništva, elek-
trotehnike in elektronike, oseb z zdra-
vstveno in farmacevtsko izobrazbo, pa 
tudi tistih, ki obvladajo informacijsko-
-komunikacijske tehnologije. Povpra-
ševanje po teh profilih je največje. Na 
drugi skrajni točki so profili, po katerih 
se je povpraševanje v zadnjem času naj-
bolj zmanjšalo. V zadnjem letu so bili to 
poklici s področja rudarstva, kulturnih, 
razvedrilnih in rekreacijskih dejavno-
sti, javne uprave, obrambe, poslovanja z 
nepremičninami in izobraževanja.

Če pod drobnogled vzamemo le 
prvo polovico letošnjega leta, je bil med 
poklici, za katere je potrebna visoko-
šolska izobrazba, največji upad opaziti 
v družboslovju, denimo pri sociologih, 
antropologih, filozofih, zgodovinarjih 
in politologih, pa tudi pri tajnikih in ura-
dnikih. Čeprav se je povpraševanje po 
družboslovnih poklicih v zadnjem času 
zmanjšalo, je širina znanja teh diploman-
tov tolikšna, da večina kljub vsemu najde 
neko obliko zaposlitve. Če ne v svojem, pa 
v drugih, sicer zelo različnih poklicih in 
na različnih delovnih mestih.

Letos se je zaposlilo 5890 diplo-
mantov, od tega jih je bilo 2371 mlajših od 
30 let. Med njimi je bil 1001 iskalec prve 
zaposlitve, in ta je na zaposlitev v pov-
prečju čakal 10,6 meseca. Še največ sreče 
pri iskanju prve zaposlitve so imeli letos 
magistri farmacije in doktorji medicine, 
saj so jo v povprečju našli po dveh mese-
cih. Najdlje, več kot leto, pa so prvo zapo-
slitev v povprečju iskali univerzitetni 
diplomirani zgodovinarji, komercialisti, 
diplomirani varstvoslovci, diplomirani 
varnostni inženirji, univerzitetni diplo-
mirani politologi in poslovni sekretarji. 
Seveda ni nujno, da so jo dobili ravno na 
»svojih« področjih.

A vsi diplomanti ne dobijo službe. 
Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da 
je razlogov več, od prevelikega vpisa na 

Mladi diplomanti, 
prvi iskalci zaposlitve

Mladi diplomanti so letos za to, da so po prijavi na zavod za zaposlovanje 
našli prvo zaposlitev, v povprečju potrebovali 10,6 meseca. Nekateri so bili 
sicer uspešnejši, nekateri pa bodo pristali med trajno brezposelnimi.

 Povprečno trajanje 

Vrsta izobrazbe iskanja prve zaposlitve

Magistri farmacije, doktorji medicine dva meseca

Diplomirane medicinske sestre,  pet mesecev

diplomirani inženirji radiologije, inženirji 

mehatronike in strojništva

Diplomirani ekonomisti, univerzitetni diplomirani šest mesecev

inženirji računalništva in informatike

Inženirji elektrotehnike, univerzitetni diplomirani osem mesecev

inženirji arhitekture in gradbeništva ter profesorji 

razrednega pouka in športne vzgoje

Univerzitetni diplomirani pravniki, univerzitetni od osem do deset mesecev

diplomirani ekonomisti

Univerzitetni diplomirani zgodovinarji, komercialisti,  več kot dvanajst mesecev

diplomirani varstvoslovci, diplomirani varnostni inženirji, 

univerzitetni diplomirani politologi, poslovni sekretarji
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Opomba: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področju izobraževanja 
(po mednarodni standardni klasifikaciji ISCED 97) in spolu, Slovenija, 2011.

Vir: Statistični urad RS
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Opomba: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področju izobraževanja 
(po mednarodni standardni klasifikaciji ISCED 97) in spolu, Slovenija, 2011.

Vir: Statistični urad RSDolgotrajno brezposelni 
mladi diplomanti

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

* Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po vrsti izobraževanja, ki so ga končali, področju izobraževanja (po 
mednarodni standardni klasifikaciji ISCED 97) in spolu, Slovenija, 2011.
Vir: Statistični urad RS

Diplomanti po vrsti izobraževanja
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nekatere visokošolske programe do kri-
znih razmer, ki so prinesle več stečajev in 
presežnih delavcev v nekaterih panogah. V 
zadnjih petih letih se je število dolgotrajno 
brezposelnih mladih diplomantov celo 
občutno povečalo. Decembra 2008 jih je 
bilo 449, junija letos pa že 1229. Med njimi je 
veliko komercialistov, diplomiranih uprav-
nih organizatorjev, diplomiranih varstvo-
slovcev, profesorjev slovenščine in poslov-
nih sekretarjev. Daleč največ pa je ekono-
mistov in pravnikov – in prav ti dve katego-
riji sta poseben fenomen. Povpraševanje 
delodajalcev po obeh profilih je pravzaprav 
veliko. Ker pa je tudi ponudba velika in ker 
vsako leto kljub zmanjševanju števila štu-
dentov na družboslovnih smereh v zadnjih 
sedmih letih dobimo nov, še vedno zajeten 
paket diplomantov s teh dveh področij (pri 

čemer je treba opozoriti, da vsi študijski pro-
grami vseeno niso enako kakovostni), služb 
za vse, ki si konkurirajo, preprosto ni dovolj.

Kje končajo?
Ob tem se seveda moramo vprašati, ali viso-
košolski zavodi sploh spremljajo vse te 
trende. Ali vedo, kaj se dogaja z njihovimi 
diplomanti po študiju in ali imajo kakšne 
povratne informacije o tem, kako si uredijo 
življenje? Presenetljivo, že kar neverjetno 
se zdi, da največji slovenski univerzi podat-
kov o tem za zdaj nimata, vsaj ne zbranih na 
ravni univerze. Na mariborski univerzi posa-
mezne fakultete v okviru svojih klubov ALU-
MNI, torej klubov diplomantov, podatke 
sicer zbirajo, na ravni univerze pa šele vzpo-
stavljajo sistem. Podobno je na naši najve-
čji, ljubljanski univerzi. Podatke so doslej 

zbirale posamezne fakultete, širšega pre-
gleda pa ni bilo.

A že kmalu naj bi se to spremenilo. 
Na ljubljanski univerzi pospešeno pripra-
vljajo sistem enotnega spremljanja diplo-
mantov, ki bo namenjen ugotavljanju nji-
hove zaposljivosti, poteku karierne poti 
takoj po diplomi in oceni zaključenega štu-
dijskega programa. Sistem naj bi začel delo-
vati že v začetku prihodnjega leta, z njim pa 
naj bi ugotovili, kolikšna je razlika med teo-
rijo in prakso, torej med kompetencami, ki 
so jih študentje pridobili med študijem, in 
tistimi, potrebnimi na delovnem mestu. Ko 
bodo k temu prišteli še izsledke podrobnejše 
obdelave podatkov Statističnega urada, ki jo 
imajo prav tako v načrtu, naj bi le dobili kon-
kretne in relevantne odgovore.

Za zdaj si lahko vsaj približno sliko 
ustvarimo na podlagi analiz Univerze na Pri-
morskem, naše tretje največje univerze. Na 
tej univerzi podatke, kaj se zgodi z njiho-
vimi nekdanjimi dodiplomskimi študenti, 
ki so uspešno končali študij, sistematično 
zbirajo zadnji dve leti. Anketa, opravljena v 
tem študijskem letu, je pokazala, da je bilo 
na trgu dela aktivnih 85,4 odstotka anketi-
rancev, to pomeni, da so imeli zaposlitev, 
delali na podlagi pogodb ali dejavno iskali 
zaposlitev. Drugi so nadaljevali študij, neka-
teri pa zaposlitve nimajo in je tudi ne iščejo. 
Med tistimi, ki delajo, jih je imelo 64 odstot-
kov zaposlitev, ustrezno ravni njihove izo-
brazbe. Približno toliko jih je imelo zaposli-
tev, skladno s področjem, na katerem so štu-
dirali; 73,3 odstotka zaposlenih anketirancev 
naj bi bilo po lastnem mnenju zadovoljnih s 
svojo zaposlitvijo.

Čeprav je zaznati premike, se zdi naj-
manj nenavadno, da so se univerze sistem-
skega urejanja teh vprašanj lotile šele zdaj. 
Navsezadnje bi jim bili takšni podatki že 
dolgo lahko v pomoč pri načrtovanju obsega 
vpisnih mest na posameznih študijskih sme-
reh in tudi pri snovanju novih in nadgradnji 
starih študijskih programov. Sploh bi jim bili 
lahko v pomoč zadnja leta, ko vse večjo težo 
dobivajo poklici, ki vznikajo v novih meša-
nicah najrazličnejših panog (ena takšnih je 
recimo preplet informacijskih tehnologij, 
telekomunikacij, trženja in oblikovanja).

Seveda je nemogoče napovedati, 
kateri poklici bodo dejansko poklici priho-
dnosti, saj ustreznih mehanizmov za takšno 
napovedovanje za zdaj še ni. A kljub vsemu 
ne smemo spregledati predvidevanj, tudi 
tistih Evropskega centra za razvoj poklic-
nega usposabljanja, da se bo najverjetneje 
povečevalo zlasti povpraševanje po strokov-
njakih oziroma poklicih, temelječih na zna-
nju. Vse več poudarka bo tudi na interdisci-
plinarnih poklicih, a študijskih programov, 
ustreznih za več različnih področij hkrati, je 
pri nas za zdaj komaj peščica, in še ti so veči-
noma šele dobro zaživeli.

ZNANJE

Študentska 
zgodba 1

Od teologije 
do restavratorstva

Boj Nuvak je nedavno končal študij teolo-
gije, oktobra pa začenja dodiplomski štu-
dij restavratorstva. Ko se je pred leti vpisal 
na teologijo, o zaposlitvenih možnostih 
ni veliko razmišljal. »O teologiji sem začel 
razmišljati po srednji šoli, ko sem dva meseca 
preživel na prostovoljnem delu v Gani, kjer 
me je fascinirala globoka vera tamkajšnjih 
prebivalcev. V nasprotju z močno sekularizi-
ranim okoljem, iz katerega prihajam, je bilo 
to zame nekaj povsem novega in lepega,« se 
spomni. Poleg tega je že takrat veliko bral 
in zdelo se mu je, da bo pri tem študiju 
bral še več. V prvem letniku je bolj raz-
mišljal, kako bo naredil izpite, kot pa, kaj 
bo po študiju. Zato se je odločil ostati štu-
dent in vpisal je zaporedni študij restavra-
torstva na Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje. Od nekdaj ga je zani-
mala umetnost, v preteklosti je že razmi-
šljal tudi denimo o vpisu na arhitekturo, 
za restavratorstvo pa se je odločil, ker ga 
je videl kot odlično dopolnitev k že pri-
dobljeni izobrazbi. Veliko restavrator-
skih del poteka v cerkvah. »Smo v času, 
ko je zaposlitev malo in marsikdo se po štu-
diju odloči vpisati še kakšen študij. Morda je 
narobe razmišljati tako, vendar sam s tem 
ne zapravljam svojih let. V naslednjih treh 
letih bi rad čim več delal in pridobil praktične 
izkušnje. Ko študiraš prvič, se še zelo loviš, 
ugotavljaš, kako sistem deluje, in se obreme-
njuješ z izpiti. Zdaj razmišljam bolj prak-
tično,« pravi. ✕

Boj Nuvak / Foto: Tjaša Zajc/
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Študij zaposljivih poklicev na ESM
Prihodnost mladih. Je v poklicih, po katerih obstajajo dejanske potrebe.

ESM sodeluje z mnogimi mednarodnimi partnerskimi univerzami in številnimi profesorji iz 
prakse in tujine, kamor študenti ESM odhajajo tudi na prakso in izmenjavo Erasmus. 

Informacije: www.esm.si info@esm.si

(magistrski program) so nad-
gradnja poslovnih ved, ekono-
mije in prava.
Vsebujejo moderna znanja 
treh modulov po lastni izbiri:

ment (pridobivanje, prijavlja-
nje in vodenje projektov EU)

mest. 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

FIZIOTERAPIJA (VS)

ZDRAVSTVENA NEGA (VS) 

SOCIALNA GERONTOLOG-

IJA (VS, UNI, pa  tudi 

magistrski in doktorski 

študij)

UPRAVLJANJE IN VODEN-

JE POSLOVNIH SISTEMOV 

(VS in MAG)

ECM
ESM. “Izobraževati je treba pred-
vsem za poklice, po katerih ob-
stajajo dejanske potrebe na do-
mačem ali tujem trgu,” pravijo 
na Alma Mater Europaea – Evrop-
skem centru Maribor (ESM), kjer 
izvajajo javnoveljavne študije, ki 
zagotavljajo zaposlitev. Mladi, ki 
se odločajo za poklic, bi morali 
imeti cilj biti iskan in ne iskati.

Upravljanje in vodenje poslov-
nih sistemov (UVPS) izobražuje 
vodstven kader v gospodarskih 
ali negospodarskih sistemih 
za obvladovanje tveganj, ki jih 
sprožajo kompleksni sodobni 
poslovni procesi. Vpis je možen 
na visokošolsko in magistrsko 
stopnjo.

Socialni gerontolog je izjemno 
iskan poklic, ki ga poznajo pov-
sod v razvitem svetu. Gerontolo-
gija se ukvarja z integracijo starej-
ših v družbo. Njihov delež se bo v 
naslednjih 15 letih podvojil, zato 
bo poklic socialni gerontolog vse 
bolj iskan. Vpis je možen na viso-
košolski, univerzitetni, magistrski 
in doktorski program. 

Diplomirani fizioterapevti in di-
plomirane medicinske sestre so 
izredno iskan poklic, tako v Slo-
veniji kot v Evropi. S teoretičnim 
znanjem in študijsko prakso v 
klinikah, bolnišnicah ter zdravili-
ščih doma in v tujini bo vaš poklic 
pravi odgovor za vse zahtevnejši 
način zdravljenja.

OGLAS
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Teorija in praksa
Univerze zagotavljajo, da pri načrtovanju 
študijskih programov vendarle ne zane-
marjajo dogajanja na globalnem in sloven-
skem trgu dela. Vse so vzpostavile kari-
erne centre za svoje študente, z gospodar-
stvom pa pobliže sodelujejo že pri opredeli-
tvi in evalvaciji posameznih študijskih pro-
gramov. Ravno na podlagi potreb delodajal-
cev določijo okvirno število vpisnih mest. 
Na ljubljanski univerzi hkrati dodajajo, da je 
poslanstvo javne univerze bistveno širše od 
tega, da misli na bodoče službe svojih diplo-
mantov. Na to opozarja tudi nekdanji rek-
tor ljubljanske univerze dr. Jože Mencin-
ger. Po njegovem mnenju univerze študij-
skih programov nikakor ne bi smele zasta-
vljati preozko in samo glede na to, kaj potre-
bujejo delodajalci, saj bi se s tem lahko vrnili 
v obdobje usmerjenega izobraževanja, ki 
se je kot srednješolski eksperiment v jugo-
slovanskih časih izkazalo za povsem zgre-
šeno, sploh ker povpraševanja po številnih 
ozko izobraženih kadrih na trgu dela naza-
dnje ni bilo, drugih veščin pa niso imeli. 
Pomembneje se mu zdi, da visokošolski 
zavodi študente opremijo s splošnim zna-
njem in kritičnim razmišljanjem. Ali to poč-
nejo v zadostnem obsegu in dovolj kakovo-
stno, je seveda drugo vprašanje. In kot vemo, 
je Mencinger oster kritik bolonjske reforme, 
torej zadnje velike reforme slovenskega 
visokega šolstva.

Tudi nekdanji prorektor ljubljanske 
univerze dr. Ivan Leban se strinja, da je naj-
pomembnejše, da študentje med študijem 
pridobijo predvsem kakovostno in dovolj 
zahtevno izobrazbo, lahko tudi kakovostno 
praktično izkušnjo. A sam opaža, da fakul-
tete na informativnih dnevih pogosto grobo 
zavajajo dijake, saj se vse predstavljajo kot 
najboljše in jamstvo za uspešno kariero, 
čeprav to seveda ne drži. Prepričan je, da bi 
morali visokošolski zavodi več pozorno-
sti namenjati prihodnosti, saj je visoko šol-
stvo kljub vsemu vedno korak za potrebami 
gospodarstva. A tudi delodajalci bi morali 
bistveno, bistveno več vlagati v svoje kadre. 
»Do konca« izobraziti mlade kadre oziroma 
jih pripraviti na konkretna dela, ni odgovor-
nost visokošolskih zavodov, temveč delo-
dajalcev. A številna podjetja v izobraževa-
nju zaposlenih še vedno vidijo predvsem 
strošek.

In mladi? Večina pri izbiri študija 
stavi predvsem na to, kaj jih zanima in kje 
se izvaja. O perspektivnosti zaposlitve 
praviloma še ne razmišljajo. Po študiju pa 
so pogosto prepuščeni svoji angažiranosti, 
vedoželjnosti in iznajdljivosti. Dodatno, 
tudi dolgoročno, vseživljenjsko izobraže-
vanje postaja del vsakdanjika. Poleg stro-
kovnih postajajo vse pomembnejše meh-
kejše kompetence, od tega, kako se znaj-
dejo v stresnih razmerah, do tega, kako 

učinkovito upravljajo čas, ali so zmožni 
timskega dela in predvsem, kako dobro 
obvladajo računalnik in druge sodobne 
tehnologije. Dejstvo je, da je prehod na trg 
dela za mlade pogosto zelo stresen in kom-
petitiven, in čeprav svoje delo dojemajo 
tudi kot dinamično in inovativno, je večina 
že v prvih petih letih dela izkusila večje 
reorganizacije in odpuščanje. S tem je 
posredno doživela večje tveganje za izgo-
revanje na delovnem mestu in omejitve pri 
ustvarjanju družine.

A to je že problem širših razsežno-
sti. Pristojna ministrstva odgovornost za 
zaposljivost diplomantov večinoma prela-
gajo na visokošolske zavode in delodajalce, 
toda država bi prav s svojimi podaljški lahko 
poskrbela za dolgoročno sistemsko ureditev 
tega področja. Seveda pa je klestenje sred-
stev za visoko šolstvo in znanost ter socialno 
državo vse prej kot primerna popotnica za 
udejanjanje takšnih načrtov. ✕

Študentska 
zgodba 2

Od sociologije 
do specialne in rehabilitacijske 
pedagogike

Ko se je Mojca Andrejc ob koncu srednje 
šole odločala, kaj bi študirala, je izbrala 
analitsko sociologijo. V drugem letniku je 
dobila občutek, da študij od nje morda zah-
teva premalo. Številni sošolci so se inten-
zivno ukvarjali z interesnimi dejavnostmi, 
sama pa je začela razmišljati, da bi zame-
njala študijsko smer ali vzporedno vpi-
sala še en študij. Odločila se je za slednje. 

Vzporedno je vpisala specialno in rehabili-
tacijsko Pedagogiko. Še preden je ta študij 
končala, je že imela ponudbo za službo na 
tem področju. Del študija je bila tudi obve-
zna praksa in v podjetju, kjer jo je opra-
vljala, so želeli, da postane članica njihove 
ekipe. Ker jo je čakalo še absolventsko leto, 
je predlagala, da bi začasno delala prek štu-
dentskega servisa, a se s tem – za sloven-
ske razmere presenetljivo – niso strinjali. 
Bili pa so pripravljeni počakati leto dni 
in zaposlili so jo takoj, ko je diplomirala. 
Na enak način sta zaposlitev dobili še dve 
sošolki. Mojca ne obžaluje študija sociolo-
gije. Vendar z osnovne smeri svojega štu-
dija – analitske sociologije – pozna zgolj 
eno sošolko, ki se je dejansko zaposlila na 
področju, zajetem v tej študijski smeri. ✕

Kategoriji 
ekonomistov in 

pravnikov sta 
poseben fenomen. 
Povpraševanje po 

obeh profi lih je 
veliko. Ker pa je tudi 

ponudba velika, 
služb za vse ni.

Mojca 
AAndrejc 
/ Foto: /
Tjaša Zajc



Mladina 35 / 31.08.201258 Priloga

L
eta 2005 sem se z vlakom vra-
čal z obiska pri rektorju na uni-
verzi na Dunaju. V Gradcu sta se 
mi pridružili mladenki s poto-
valnima nahrbtnikoma. Dremal 

sem, vendar sem – kar sploh ni lepo – prislu-
škoval pogovoru študentk ljubljanske uni-
verze. Vračali sta se z Erasmusove izmenjave 
v baltskih državah. Ne bi bil pozoren na raz-
govor, vendar sta obe izrekli veliko lepih 
besed o študiju in študentskem standardu v 
Sloveniji v primerjavi z baltskimi državami.

Seveda me je njun pogovor prese-
netil, ker so v splošnem mnenja nekaterih 
naših študentskih funkcionarjev in politič-
nega vodstva o naših univerzah pri nas prej 
negativna kot pozitivna. Tako pa sem slišal 
iz prve roke besede o možnosti študentskega 

dela pri nas, o družabnem življenju v štu-
dentskem naselju, o subvencionirani pre-
hrani, o založenosti z učbeniki, o seznamu 
predavanj, o resnosti študija in o precej-
šnjem ugledu ljubljanske univerze v svetu.

Nisem bil pretirano presenečen, ker 
že dolgo vem, da je slovenski šolski sistem 
od osnovne šole do univerze tradicionalno 
kakovosten in ga zato ne velja prepogosto 
spreminjati. Poiskati je treba le slabosti in jih 
odpraviti – nekatere stvari je treba sčasoma 
tudi posodobiti. Na žalost pa poznamo Slo-
venci veliko revolucionarnih reformatorjev, 
in to ne samo iz zgodovine. Vsaki reforma-
ciji nato, kot vemo, sledi tudi protireforma-
cija. In tako je krog sklenjen. Kot da to ne bi 
bilo dovolj, smo Slovenci znani tudi po tem, 
da zelo radi pljuvamo v lastno skledo.

Prosti pretok oseb
Naj pojasnim, kaj sploh je prej omenjeni pro-
gram Erasmus. To je evropski program sode-
lovanja na področju univerzitetnega izobra-
ževanja. Študentom omogoča, da del študija 
ali praktično usposabljanje opravijo v eni od 
sodelujočih držav. Erasmus omogoča mobil-
nost študentov in učiteljev. Študent lahko na 
gostujoči univerzi biva najmanj tri in največ 
dvanajst mesecev. V tem času lahko pridobi 
izobraževalne, lingvistične in kulturne izku-
šnje druge države. In nauči se samostojnega 
življenja.

Sam imam k programu Erasmus kar 
nekaj pripomb. Doslej namreč še ni bila nare-
jena popolna analiza delovanja programa. 
Mobilnost študentov pogosto podaljša dobo 
študija, ker študentom ne uspe izpolniti 

SEDANJI ŠTUDENTSKI 
TRENUTEK

Kaj bi predlagal mladim? Čim prej si pridobite čim več znanja. 
Izkoristite priložnost in del študija opravite v tujini.

Piše: dr. Ivan Leban

ZNANJE

Cambridge  / Foto: Borut Peterlin



59Mladina 35 / 31.08.2012 Priloga

vseh obveznosti pravočasno. Tudi uspeh je 
slabši. Če je na univerzi veliko mobilnih štu-
dentov, ni mogoče ustrezno preverjati kako-
vosti študija. Problem sta tudi znanje tujega 
jezika in organizacija študija, pa tudi usklaje-
nost študijskih programov. Na mnogih uni-
verzah so mobilni študenti do neke mere 
getoizirani. Težavo povzroča mobilnost med 
zasebnimi in državnimi univerzami. Mobil-
nost med študenti, ki so se vpisali na uve-
ljavljene univerze, na primer na Harvard, 
Oxford ali Cambridge, je majhna. Veliko 
je tudi dodatnega administrativnega dela. 
Financiranje programa Erasmus ni dovolj 
visoko in zato si mobilnost lahko privoščijo 
le bogati študenti.

Sam sem zagovornik tega, da bi štu-
denti na tuji univerzi z ustrezno štipendijo 
bivali celotno stopnjo študija (npr. diploma 
– tri leta, magisterij – dve leti ali doktorat 
– tri leta). Krajša obdobja namreč ne dajo 
ustreznih rezultatov. A vodilo pri vpeljavi 
programa Erasmus so bila predvsem sama 
izhodišča delovanja unije in zagotavljanje 
fleksibilne delovne sile na skupnem trgu.

A tudi v zgodovini univerz je študij 
na tujih univerzah povsem normalen pojav. 
Slovenski študentje in učitelji so 
v preteklosti, ko še ni bilo sloven-
skih univerz, študirali v npr. Padovi, 
Pragi, Krakovu in drugod. Še pred 
uvedbo bolonjske reforme in pro-
grama Erasmus je bilo v navadi, da 
so nekateri naši študenti študirali 
na tujih univerzah.

»Beg možganov«?
Slovenija je v recesiji in vlada evfo-
rično uvaja varčevalne ukrepe. Tako 
so drastično zmanjšali proračunska sredstva 
za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo. 
Teh področij niso samo finančno osiroma-
šili, ampak so kar tako povprek izvedli tudi 
prisilno upokojevanje v t. i. javnem sektorju. 
Hkrati sta me presenetila dva podatka. Prvi 
je ta, da je v Španiji stopnja brezposelnosti 
v povprečju 25-odstotna, med mladimi do 
25 let pa celo 50-odstotna. Vsak drugi mlajši 
delazmožen Španec ali Španka je brez ustre-
znega dela. Presenetljiv je tudi podatek, da 
je v 80 svetovnih davčnih oazah domnevno 
dokaj varno spravljenih 21 tisoč milijard 
dolarjev. Vrednost je približno enaka vre-
dnosti skupnih ekonomij Združenih držav 
Amerike in Japonske. Svetovne banke tako 
v kapitalizmu na skrivaj pomagajo najboga-
tejšim, da skrivajo denar pred davkarijami. 
A temelj demokracije je med drugim prav 
uspešno pobiranje davkov.

Četudi je trenutno stopnja brezpo-
selnosti pri nas nižja kot v nekaterih dru-
gih državah EU, je skrb zbujajoče dejstvo, 
da je ta med mladimi visoka. Visokošolski 
študij ima v Sloveniji že tako naravo social-
nega korektiva, zdaj pa smo se znašli pred 

dodatnim vprašanjem. Ali je lahko ena od 
možnih posledic nadaljnjega zategovanja 
pasu in krčenja sredstev na področjih znano-
sti in visokega šolstva »beg možganov« oz. 
izseljevanje mladih izobražencev v tujino? 
Ker je večina visokošolskih izobraževalnih 
institucij državnih, bi bilo neodgovorno, ko 
bi našo državo začeli množično zapuščati 
mladi, sposobni strokovnjaki. Za njihovo 
izobraževanje je država porabila nemajhne 
vsote denarja. A če ne bo na voljo novih 
delovnih mest in zaposlovanja za nedoločen 
čas, se bo »beg možganov« začel tudi pri nas.

Kako to preprečiti? Po sedanjih podat-
kih je največ tujih študentov v Združenih 
državah Amerike, Veliki Britaniji, Avstra-
liji, Nemčiji in Franciji. Najsposobnejši 
v teh državah ostanejo. Toda tudi druge 
države, npr. Kitajska in Japonska, so pose-
bej investirale v nekatere univerze in pro-
grame, da bi tako privabile tuje študente. 
Precejšnje število azijskih študentov tako 
že ostaja v domačih državah. To naj bi bilo 
navodilo tudi našim oblastem. Z dodatnim 
vlaganjem v domače univerze in znanost 
bi lahko ustvarili takšne možnosti, da bodo 
mladi strokovnjaki ostajali doma in da se 

bodo naši študenti, ki študirajo v tujini, z 
veseljem vračali domov. Hkrati pa bi lahko 
k nam privabili tudi tuje študente, pred-
vsem iz republik bivše Jugoslavije. Ti so bili 
že v preteklosti precej pogosti na slovenskih 
univerzah.

Čim več znanja
Zmotno je mišljenje, da je največji dose-
žek v življenju posameznika univerzitetna 
diploma, magisterij ali doktorat neke ugle-
dne univerze. Seveda s to javno listino izka-
zuješ določeno stopnjo izobrazbe. Ugodno 
je, če so univerzitetne diplome mednarodno 
primerljive. To je bil eden izmed pozitivnih 
namenov bolonjske reforme visokošolskega 
sistema, ki zahteva tudi, da univerze poleg 
diplom izdajajo obsežen dodatek k diplomi 
(diploma supplement). Dodatek k diplomi 
obsega osem poglavij in podrobno opisuje 
celoten študijski proces in študentov uspeh. 
Izdaja se tudi v angleškem jeziku.

A le za majhno število poklicev 
v Evropski uniji veljajo pravila (direk-
tive), ki omogočajo samodejno priznava-
nje pridobljene izobrazbe v vseh državah 

EU (automatic recognition). Za te primere 
morajo biti tudi ustrezni študijski programi 
poenoteni v okviru EU. To velja trenutno za 
sedem poklicev: zdravnik, zobozdravnik, 
medicinska sestra, babica, veterinar, far-
macevt in arhitekt. Za vse preostale poklice 
se uporablja splošni sistem priznavanja, ki 
ne priznava diplom za namen izobraževa-
nja, ampak za namen zaposlovanja. To velja 
takrat, ko je posameznik izobraževanje in 
usposabljanje za svoj poklic opravil v drugi 
državi, in ne v tisti, kjer bi bil rad zaposlen. Ti 
postopki se seveda od članice do članice EU 
razlikujejo.

Z implementacijo bolonjskih načel v 
naš visokošolski prostor se je uveljavil tudi 
izraz t. i. vseživljenjsko učenje (lifelong lear-
ning). Poleg formalno pridobljene izobrazbe 
lahko posameznik pridobi ustrezno znanje, 
spretnosti in kompetence z neformalnim 
(non-formal) in priložnostnim (informal) 
učenjem. Države EU in OECD se trenutno 
ukvarjajo z uvedbo sistema za priznavanje 
in potrjevanje znanja, pridobljenega z nefor-
malnim in priložnostnim učenjem v okviru 
vseživljenjskega izobraževanja. Vendar so 
vse te javne listine, pridobljene tako ali dru-

gače, brez pomena, če ne omogo-
čajo dela in zaslužka, da zagotovijo 
človeka vredno življenje.

Kaj predlagati mladim? Čim 
prej si pridobite čim več znanja – 
lahko je to formalno, neformalno 
ali priložnostno. Kakor si večina 
pridobi vozniški izpit, si lahko omi-
slite tudi druga znanja – npr. zna-
nje za voditelje čolnov, gorniških 
vodnikov, turističnih vodnikov, 
šivanje oblačil, kuharski tečaj, pola-

ganje keramičnih ploščic, najrazličnejše 
računalniške aplikacije … Dobro je poznati 
stara slovenska pregovora »Kolikor znaš, 
toliko veljaš.« in »Na mladih svet stoji«. Izko-
ristite priložnost in del študija – sam bi pre-
dlagal kar celotno stopnjo študija – opravite 
v tujini. To je izredna izkušnja.

Ne dvomim, da se bo večina študen-
tov vrnila domov. Slovenci smo nekako 
bolestno vezani na ta košček evropske 
zemlje. Domotožje prevlada nad denarjem. 
A kljub temu bodite inovativni in odločni. 
Vsekakor bi mlajša generacija morala imeti 
tudi pomembno vlogo v centrih odloča-
nja. Morali bi tudi razmisliti o kvotah za 
mlade. Pri vseh volitvah bi morali imeti tudi 
posebno kvoto državljanov, mlajših od 25 
let. ✕

Ivan Leban (D. Phil., York) je redni profesor 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter 
nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani. Je član 
evropske ekspertne skupine EUA IEP za zunanje 
ocenjevanje univerz in član komisije za naravo-
slovne vede Hrvaške agencije za znanost.

A če ne bo na voljo novih delovnih 
mest in zaposlovanja za nedoločen 

čas, se bo »beg možganov«, podobno 
kot v drugih državah vzhodne 

Evrope, začel tudi pri nas.



U
mberto Galimberti je v Ita-
liji slaven filozof. Čeprav ni 
pripadnik nobene glamu-
rozne filozofske šole, nobe-
nega trendovskega gibanja in 

nobene modne smeri. Umberto Galimberti 
ni freudovec, ni lacanovec, ni bourdieujevec, 
niti ni briljanten nabildan mladenič rahlo 
peklenskega videza ali kak prepričan vegan, 
ki živi na od boga pozabljeni kmetiji brez ele-
ktrike, vode in interneta. Je prijeten možic 
srednjih let, s katerim je lepo poklepetati.

In ob klepetu pozabiti, da je redni pro-
fesor na Oddelku za filozofijo Univerze Ca’ 
Foscari v Benetkah, pisec filozofskih uspe-
šnic in kolumnist.

Nekateri menijo, da se razprodaja. 
Drugi, da je postaran pesimist. Tretji, da je 
platonistični nostalgik in jungovski norec. 
Ker je enako neizprosen do levih in do desnih, 

se mu je posrečilo, da se je v nekaj desetletjih 
javnega nastopanja zameril bogu in hudiču.

Pa je vendar le prijeten možic, s kate-
rim je lepo poklepetati ...
Profesor, začela bi kar pri najaktualnejši temi, 

torej pri krizi ...

 > Ah, saj smo že vse povedali! Kriza ni eko-
nomska, reševali pa naj bi jo ekonomisti.
To je kriza Zahoda. Če bi se le kdaj usta-
vili pri besedah! Zahod pomeni zemlja, kjer 
sonce zahaja. Morda se moramo za njim spu-
stiti tudi mi.
Stoletja smo živeli na plečih preostalega 
sveta, našo blaginjo je plačal neki drugi ali 
tretji svet. Zdaj se moramo spustiti, moramo 
se zmanjšati, se zreducirati.
To pa nikakor ni v skladu z našo miselnostjo. 
In pride kriza.
V svojih delih ne govorite (ali redko govorite) o 

sami krizi; jo pa pogosto povezujete s pojmi, ki 

se nam sicer zdijo diametralno nasprotje poj-

ma krize – recimo z mladimi.

 > Mladi živijo tragično življenje, ker prvič 
v zgodovini Zahoda nimajo pred sabo pred-
vidljive prihodnosti. Nekoč smo prihodnost 
in mladost kar enačili – mladi so prihodnost! 
Zdaj pa vsi govorijo o tem, da prihodnost ni 
več nujna perspektiva mladosti.
Za našo generacijo je še bilo tako, da smo 
vedeli, kaj bomo počeli, ko bomo doštudi-
rali; sam sem vedel, da bom profesor filozo-
fije, ker sem pač študiral filozofijo in mi je 
bila filozofija všeč. Danes mladi lahko samo 
sanjajo o čem takem.
Težava je v tem, da prihodnost ne deluje kot 
spodbuda, če ni predvidljiva. Zaradi tega 
živijo mladi zgolj v sedanjosti in ne gledajo 
naprej.
Imam odličnega študenta, ki je izrazil željo, 
da bi pripravil doktorat. Pa sem mu rekel: ne, 

»SEDIMO NA 
TEMPIRANI BOMBI.«

Dr. Umberto Galimberti, italijanski filozof, o tem, da se je naš včerajšnji 
svet zrušil, novega, manjšega in skromnejšega, pa nismo pripravljeni 

sprejeti. In predvsem veliko o mladih. Ki se jim nič dobrega ne piše.

Piše: Matejka Grgič    Foto: Miha Fras

ZNANJE
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tako boš izgubil samo še tri leta življenja. Vem, 
mi je odgovoril, da si z doktoratom ne morem 
pomagati, a vsaj ta tri leta bom živel nekje, kjer 
bom vedel, kje sem. Potem pa nimam želje, da 
bi vedel, kaj me čaka.
In to se mi zdi, vidite, grozno.
Kaj se dogaja? Sedimo na tempirani bombi. 
Veliko je mladih, ki ne delajo in ne študirajo. 
Živijo v negotovem položaju, preživljajo se 
s korozijo bogastva, ki so ga akumulirali nji-
hovi starši. Država postaja tako vedno rev-
nejša. Poleg tega pa mladi seveda nimajo 
nikakršne pozitivne samopodobe več, ta pa 
je prvi pogoj za kakršnokoli pozitivno vizijo 
prihodnosti. Sedimo na tej bombi in se tega 
ne zavedamo.
Nekateri pravijo, da je Umberto Galimberti pe-

simist. Kako odgovarjate?

 > Ja, ker imamo še vedno v glavi ta 
Leopardijev model binoma pesimi-
zem-optimizem! Želel bi, da bi se lju-
dje nekoliko zamislili in izdelali kre-
dibilen model, ne pa, da nam ponu-
jajo ta propagandni optimizem, s 
katerim moramo zdaj živeti. Nič 
novega, da se razumemo. To propa-
gando je uvedlo že krščanstvo s svo-
jim upanjem v posmrtno življenje; 
potem jo je tržila znanost z mitom o 
neskončnem napredku, potem mar-
ksizem (pravica na zemlji), potem 
psihoanaliza (ozdraveli bomo) ...
A morda bi morali zdaj vendarle pogledati 
resnici v obraz.
Nemara se nam zdi, da je realizem pesimisti-
čen, ker si nočemo priznati, da ne moremo 
ohranjati življenjske ravni, ki smo jo imeli 
doslej, v zadnjih 40 letih, ko sta živeli edini 
dve generaciji (ne pozabimo tega, edini dve 
generaciji v zgodovini!), ki sta uživali pravice 
socialne države. Naši otroci in naši vnuki ne 
bodo imeli pokojnin.
Življenjska doba se je podaljšala – spet druga 
huda nevšečnost. Prej sta si žezlo podajala 
oče in sin, zdaj je treba čakati, da umre ded. 
Na bogastvo prednikov je treba čakati dolgo, 
zelo dolgo.

Morda je to pesimizem, kaj pa vem ...
Nekateri vam poleg pesimizma očitajo še žon-

gliranje z nihilizmom.

 > Ko Nietzsche govori o nihilizmu, pravi, 
da je nihilizem stanje, ko ni videti smi-
sla, namena. Ko zmanjka tisti »čemu« in 
potem propadejo vse vrednote. Vrednote 
so namreč tipično povezane z namenom, s 
telosom.
To, da se vrednote razvrednotijo, niti ni 
samo po sebi problem.
Kaj pa so navsezadnje vrednote? Saj jih ja 
nismo dobili z neba! So socialni koefici-
enti, s katerimi se družba organizira. Nekoč 
smo bili organizirani hierarhično, s franco-
sko revolucijo smo se potem organizirali na 
podlagi enakosti, državljanstva ... Torej so se 

vrednote spremenile, pa ni bilo konec sveta. 
Zgodovina se pač tako razvija, s spreminja-
njem vrednot.
Nihilizem pa je nekaj drugega; pojavi se, 
ko vrednote, ki so sestavljale neko celoto 
družbe ali kulture, propadejo v celoti in 
na njihovo mesto ne pridejo novi sistemi 
vrednot. Takrat nimamo ničesar, nihil, v 
latinščini.
In to se dogaja danes.
V zvezi z nihilizmom mladih v svojih kolumnah 

pogosto omenjate šolo. Se vam ne zdi, da smo 

priča zanimivemu paradoksu: govorimo o kri-

zi šol in univerz in hkrati o vseživljenjskem 

izobraževanju?

 > To so pač ti nizkotni scenariji, ki si jih 
izmišljajo neki prav tako nizkotni pedagogi! 
To so ljudje, ki nimajo kaj početi v življenju, 
pa si potem izmislijo, da imajo tisti, ki delajo 
in se potijo, bog vedi kakšne težave pri svo-
jem delu, da potrebujejo coaching, training, 
consulting itd.
Zato ustanavljamo tudi »izobraževalne 
agencije« in pozabljamo, da tako agencijo 
že imamo – imenuje se šola. A ta ima nekaj 
težav. Treba bi jo bilo premisliti.
Vsak pedagog ve (ali naj bi vedel), da se inte-
ligenca razpre takrat, ko se razpre emotiv-
nost. Emotivnost ni, da se razumemo, neka 
romantično nedefinirana in nenadzorovana 
prirojena čustvenost. Ne, emotivnost je pri-
vzgojena, oblikovana čustvenost! Je »tisto«, 

na podlagi česar smo ali nismo spo-
sobni ločevati dobro in zlo, kot je 
zapisal Kant. K emotivnosti vzga-
jamo, ne izobražujemo.
Kako? Na primer tako, da v razredih 
nimamo po 30, 35 učencev, ampak 
12 ali 15. Kako naj človeka vzgajamo 
v teh velikih razredih, ki so nastali 
znotraj nekih varčevalnih ukrepov? 
V takih razmerah lahko kvečjemu 
izobražujemo ... kvečjemu! Vzgoja 
pa je nekaj drugega, je oblikova-
nje čustev, da postanejo kognitivna 
sposobnost.
Smo danes na primer sposobni 

kognitivno razločevati med dobrim in zlom, 
kot je zapisal Kant?
Nismo. Pojavi nasilja med mladimi doka-
zujejo, da včasih dijaki ne ločujejo več med 
tem, kaj pomeni dvoriti dekletu ali ga posi-
liti; kaj pomeni prekleti profesorja ali ga 
pretepsti – iz njihovih pričevanj izhaja, da 
tega ne ločujejo in da to ni osamljen primer, 
ampak splošen generacijski pojav. Manjka 
torej čustvena vzgoja.
Šole bi morale biti vzgojna središča, ne pa 
izobraževalne agencije, kjer se dijaki učijo 
uporabljati internet – lepo vas prosim, tega 
se lahko nauči šestletni otrok, kjerkoli in 
kadarkoli!
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Kako naj človeka vzgajamo v velikih 
razredih, ki so nastali znotraj nekih 

varčevalnih ukrepov? V takih razmerah 
lahko kvečjemu izobražujemo 
... kvečjemu! Vzgoja pa je nekaj 

drugega, je oblikovanje čustev, da 
postanejo kognitivna sposobnost.
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Šola mora vzgajati človeka – in člo-
veka vzgajamo na ravni znanja in čustev. Če 
se to ne dogaja – in v Italiji se to danes zago-
tovo ne dogaja –, smo se odpovedali temeljni 
funkciji šole.
In univerza?

 > Univerza je pa res popolnoma zašla! Vsaj 
v Italiji zagotovo; ne vem, kako je pri vas, v 
Sloveniji ...
Dolga leta je bila to institucija, ki je omo-
gočala pridobitev profesure. Študenti so 
bili samo pretveza, da je ta ali oni postal 
redni profesor, da so se ustvarjali stolice 
in oddelki. To velja predvsem, čeprav ne 
izključno za humanistiko, kjer imamo danes 
celo vrsto nepotrebnih stolic, oddelkov in 
sekcij, fakulteto v vsakem mestecu, ker to 
pač pomeni ugled!
In potem kar naenkrat za to ni bilo več 
denarja, za te igrice. In brez denarja seveda ne 
gre – raziskav ni, pa tudi kadrovanja ni več.
Poleg tega imamo v Italiji še pojem »baro-
nov«, velikih slavnih rednih profesorjev, ki 
kadrujejo čisto po svoje, s priporočili, z intri-
gami, zavezništvi ... Meritokracija ne obstaja. 
V Italiji bi morali preprosto prisoliti zau-
šnico vsakomur, ki govori o meritokraciji! 
Zato da bi se sploh lahko ukvarjali z merito-
kracijo, bi morali doseči raven državljanstva, 

a v Italiji smo na ravni plemena, kjer sorod-
stvene vezi veljajo veliko več kot karkoli dru-
gega – struktura sorodstva ima prednost 
pred strukturo državljanstva.
Mafija je na primer samo vrh ledene gore: 
jaz te poznam, zato ti pomagam, in potem 
se mi ti oddolžiš tako, da pomagaš meni ali 
komu od mojih. To je ta sistem, državljan-
stva ni.
Se vam ne zdi, da je to splošno človeški pro-

blem, ne nujno samo italijanski?

 > Glejte, tudi v Angliji, v anglosaškem svetu 
nasploh, je navada, da nekdo »predstavi« kan-
didata, recimo za delovno mesto asistenta na 
univerzi. To je sistem priporočil, ki pa je, dru-
gače od italijanskega, javen. Kdor koga pred-
stavlja, zastavi svoj ugled, podpiše priporočilo. 
Če se potem izkaže, da je kandidat kreten na 
kvadrat, se osmeši profesor, ki ga je priporočil.
Pri nas pa vse to opravljamo po telefonu, 
zvečer, po uradnih urah ...
Vidite kako rešitev? Ste tudi vi med tistimi, ki 

pravijo, da filozofija zdravi ...

 > (Se namršči.)
... no, ima neko pomembno terapevtsko vlogo?

 > Pomembno – ne bi rekel. A pomisliti 
moramo, kje se je rodila filozofija. Saj se ni 
rodila na univerzi. Rodila se je na atenskih 
ulicah z namenom, da kritično obravnava 

splošne predstave, to, kar je za ljudi samou-
mevno, stereotipe.
Filozofija uči človeka, da vzame v pretres, 
ali so vrednote, po katerih živi, res korek-
tne, ali vzdržijo kritiko ali pa so samo fasci-
nacije. Filozofija se je rodila kot vojna proti 
retoriki, umetnosti prepričevanja na podlagi 
fascinacije.
Danes se mi zdi to najpomembnejše. Danes 
sploh poznamo samo argumentacijo, ki 
izhaja iz fascinacije.
Filozofija pa problematizira to, kar je »itak«. 
Sprašuje se, ali so ideje, po katerih živimo, res 
primerne za današnji čas. Jih ustvarjamo mi 
ali pa one ustvarjajo nas? Vprašanje ni tako 
nesmiselno, kot je videti. Menim, da so lahko 
tudi ideje bolne – zbolijo, kot zboli duša ali 
telo, postarajo se in umrejo. Mi pa se jih okle-
pamo, ker nas pomirjajo, in ne vidimo, da se 
oklepamo mrtveca.
Se krizi torej lahko postavimo po robu s filo-

zofijo?

 > Kaj naj rečem ... Če se kdo zanima za lju-
bezen, naj raje prebere Platonov Simpozij, 
kot da lista po bulvarskem tisku. To lahko 
svetujem. Simpozij je krasna knjiga, naj-
lepša, kar jih je bilo kdaj napisanih o ljubezni, 
o strukturi ljubezni, o pojmu ljubezni.
To je ta filozofija proti krizi. ✕
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Odnosi z javnostmi

Sociologija – 
sociologija vsakdanjega življenja

Sociologija – 
upravljanje človeških virov in znanja

Novinarske študije

Kulturologija – 
kulturne in religijske študije

Politologija –
javna uprava

Evropske študije - 
družboslovni vidiki

Etnične študije

Diplomacija

Obramboslovje

Politologija – 
svetovne študije

Politologija – 
politična teorija

Strateško tržno
komuniciranje

Družboslovna
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