
 

1 

 

 
MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN 

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 60, faks 04/ 237 31 67 

 

Številka: 600-0082/2008-3 (47/15) 

Datum: 8.9.2011 

 

Zadeva: USTANOVITEV UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

Na  7. seji Sveta Mestne občine Kranj sta bila ob obravnavi Pobude Drţavnemu zboru Republike 

Slovenije za začetek postopka ustanovitve univerze na Gorenjskem sprejeta naslednja sklepa: 

1. Svet Mestne občine Kranj soglaša s pobudo za ustanovitev univerze na Gorenjskem, vendar je 

pobudi potrebno obvezno priloţiti elaborat o ustanovitvi univerze na Gorenjskem. 

2. Preden se pobudo z elaboratom o ustanovitvi univerze na Gorenjskem posreduje Drţavnemu 

zboru, mora pobudo skupaj z elaboratom obravnavati Svet Mestne občine Kranj na eni izmed 

naslednjih sej. 

 

V Upravi Mestne občine Kranj smo pripravili osnutek elaborata o ustanovitvi univerze na 

Gorenjskem, ki obsega razloge za ustanovitev univerze, povzetek zakonodaje, ki se nanaša na 

ustanovitev univerze, poslanstvu univerze, predlagan način organiziranosti in financiranja. Pomemben 

element univerze je tudi način in oblike mednarodnega sodelovanja. Navedena so merila za izvolitve v 

nazive in predlog poslovnika kakovosti.  V elaboratu je zajet tudi predlog odloka, za katerega upamo, 

da ga bo na podlagi naše pobude za ustanovitev univerze na Gorenjskem sprejel Drţavni zbor RS. 

Predlaga je tudi predlog statuta nove univerze. Za laţje razumevanje in pravilno načrtovanje 

ustanovitve Univerze na Gorenjskem je naveden tudi celoten postopek ustanovitve. 

 

Delovni osnutek elaborata z vsemi ključnimi akti je dobra osnova, na kateri lahko opravičimo našo 

skupno potrebo Občine Bled, Občine Jesenice in Mestne občine Kranj, da s svojimi visokošolskimi 

zavodi pričakuje od Drţavnega zbora Republike Slovenije, da sprejme pobudo za ustanovitev 

Univerze na Gorenjskem. 

 

Zaradi obseţnosti elaborata o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem ste svetniki Mestne občine Kranj 

prejeli gradivo v elektronski obliki. V kolikor pa kdo od svetnikov ţeli elaborat v tiskani obliki, mu je 

na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj, Urada za druţbene dejavnosti, soba 95. 

 

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj sprejme naslednja SKLEPE: 

 

1. Sprejme se elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem. 
 

2. Pobudo z elaboratom o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem se skupaj s pobudama o 

ustanovitvi, ki sta ju sprejela sveta občin Jesenice in Bled, posreduje Drţavnemu zboru 

Republike Slovenije. 
 

3. Imenuje se delovna skupina za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem v 

sestavi: mag. Branko Grims, poslanec DZ RS in svetnik MOK; Nada Mihajlović, 

svetnica in podţupanja MOK; dr. Ilija Dimitrievski, svetnik MOK;  Tomaţ Tom 

Mencinger, poslanec DZ RS in ţupan Občine Jesenice, dr. Brigita Skela Savič, dekanja 

Visoke šole za zdravstveno nego; Janez Fajfar, ţupan Občine Bled; dr. Marko Ferjan, 

dekan Fakultete za organizacijske vede;  Lidija Goljat Prelogar, predstavnica Občine 

Škofja Loka in Bojan Dremelj, direktor Razvojnega centra za informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo d.o.o.. 

 

Nada Bogataj Krţan, univ.dipl.pol.          MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 

načelnica Urada za druţbene dejavnosti                     Ţ U P A N 
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UTEMELJITEV IN RAZLOGI  

ZA USTANOVITVE UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

 

Univerze  

so v vseh obdobjih njihove zgodovine nastajale,  

se razvijale in se skozi stoletja ohranile zgolj iz razloga,  

ker jih je okolje potrebovalo.  

Univerza prinaša razvoj znanja, znanosti, kulture in umetnosti,  

izboljšanje blaginje in splošni civilizacijski napredek. 
 

 

Ves svet priznava, da je imela Zahodna Evropa več stoletij dominantno vlogo v svetu prav 

zato, ker si je izmislila univerzo. Prav nobena inštitucija, ki izvira iz Evrope, ni tako 

ekselentna, kot prav Univerza. Poslanstvo univerze se skozi stoletja ni prav bistveno 

spremenilo: Univerza skozi vso svojo zgodovino prispeva k razvoju okolja s tem, da razvija 

novo znanje in skrbi za njegovo prenašanje iz roda v rod. Univerza je najstarejši in še danes 

najpomembnejši del skupne evropske intelektualne tradicije. Brez univerze v Evropi ne bi 

bilo humanizma, ne bi bilo renesanse, ne bi bilo takšnega razvoja umetnosti, znanosti, 

tehnologije in tehnike, skratka svet brez univerze bi bil povsem drugačen.  

 

Današnji tehnološki razvoj nekaterih azijskih drţav, kot Kitajske in Indije, temelji na 

vrhunskih domačih izobraţevalnih ustanovah. Spet druge azijske drţave pošiljajo svoje 

študente v tujino. Najbolj očiten primer je Malezija, ki vsako leto kar za 20.000 svojih 

drţavljanov štipendira študij v tujini, predvsem v Evropi in v ZDA. 

 

Čeprav so bile prve univerze ustanovljene v Arabskem vsetu (leta 859 v Maroku in 970 v 

Egiptu) se šteje, da je domovina univerz  Evropa. Evropski vladarji, predvsem Karl Veliki, so 

namreč  ţe v 6. stoletju spoznali, da drţava, če ţeli biti uspešna, potrebuje tudi izobraţene 

drţavljane. Ţe v 6. stoletju so zato po Evropi začeli ustanavljati tako imenovane “stolne šole.” 

Mnoge med njimi so predhodnice še danes najimenitnejših univerz. Prve univerze, kot jih 

poznamo danes, so bile ustanovljene v 11. in 12. stoletju: v Bolonji, Parizu, Vicenzi, Oxfordu, 

Cambridge-u in drugje. 

Prve univerze tako v Evropi kot v arabskem svetu so izobraţevale iz medicine, teologije, 

prava in umetnosti, kasneje iz matematike, kemije, astronomije in fizike. Ţe v 13. stoletju so 

bile tedanje univerze registrirane. S papeško bulo ius ubique docendi jim je bi la podeljena 

pravica izvajati studia generalia. Univerze, ki so imele dovoljenje studia generalia so imela 

tri študijska področja: teologijo, pravo in medicino, nekaj kasneje pa sedem: teologijo, pravo 

in medicino ter jezikoslovje, dialektiko, aritmetiko in geometrijo in glasbo. Prve univerze, ki 

so imele pravice studia generalia so bile medenarodne. Prav univerza nasploh, Univerza v 

Bologni, je bila tako univerza štirih drţav: Lombardije, Toskane, Rima in Ultamontanije. Na 

njej so študirali študenti iz jezikovnih področij Italije, Nemčije in Anglije.  

 

Ţe v 13. stoletju so ljudje spoznali, da ima univerza tudi regionalno poslanstvo. Zato so 

formirali univerze, ki niso izvajale vseh naštetih študij, pač pa le nekatera, za regijo 

pomembna  področja znanosti. Take univerze so imele prav tako dovoljenje za delo imenovali 

pa so jih  - studia particulare. Mnoge od teh so se kasneje razvile v studia generalia. 

 

Univerze v drugih predelih sveta so bile ustanovljene precej kasneje: 

- v vzhodni Evropi v 14. in 15. stoletju,  
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- v Ameriki v 16. stoletju, 

- v Avstraliji v 19. stoletju  

- v Aziji in Afriki v 19. in 20. stoletju. 

 

Slovenci ţal nismo imeli sreče, da bi lahko pred letom 1919 imeli svojo lastno Univerzo v 

obdobjih, kot nekateri drugi slovanski narodi, kot npr. Čehi ki so imeli Karlovo Univerzo, 

ustanovljeno 1348, ali Hrvati z Univerzo v Zagrebu leta 1669. 

 

Koncept nacionalne (državne) univerze se je prvič pojavil leta 1365, ko so 

Habsburţani, ko so spoznali, da se elita njihove monarhije izobraţuje v tujini, in kot 

odgovor na ustanovitev prve slovanske univerze - Karlove univerze v Pragi, ustanovili  

Univerzo na Dunaju.  

 

Prvi val nastanka nacionalnih (drţavnih) univerz se je pojavil leta pred pribliţno 200 leti, 

drugi val pa po letu 1918. V drugem valu pojavljanja takih univerz smo univerzo končno 

dobili tudi Slovenci 

Do koncepta moderne nacionalne (drţavne) univerze pride s pojavom koncepta nacionalne 

drţave (npr.: Nemčije) ko so nekatere nacionalne drţave (npr. Nemčija) dobile velike 

nacionalistične, kulturne, politične in druge s tem povezane aspiracije. Za eno prvih 

nacionalnih (drţavnih) univerz se šteje “Frederick William University”, prva nemška 

univerza, ustanovljena 1810, danes “Humboldt University of Berlin”. Nacionalna (drţavna) 

univerza praviloma razvija vsa področja znanosti: teologijo, pravo, humanistiko, medicino, 

filozofijo, vse druţboslovne vede, vse naravoslovne vede in vse tehniške vede. Koncept 

nacionalne drţavne) univerze ima številne prednosti, od vsega začetka pa prinaša tudi 

nekatera vprašanja in dileme. Temeljno vprašanje, ki se nanaša na delovanje takih univerz je 

dilema tolerance klientelizma med drţavo in nacionalno (drţavno) univerzo. 

 

Desetletja je bila med sicer redkimi intelektualci prisotna tudi velika ţelja po slovenski 

nacionalni univerzi. Prva realna priloţnost za ustanovitev take univerze v Ljubljani se je 

ponudila v revolucionarnem letu 1848. Gospodarstvo na ozemlju sedanje Slovenije je bilo v 

tistem času zadosti močno, da bi univerzo v Ljubljani lahko vzdrţevalo. Toda centralna oblast 

na Dunaju ustanovitve iz čisto političnih razlogov ni dopustila. Edina Univerza, ustanovljena 

in še vedno delujoča po konceptu nacionalne (drţavne) univerze v Sloveniji je Univerza v 

Ljubljani, ustanovljena leta 1919. 

 

Številne najuspešnjejše univerze pa ne delujejo po konceptu nacionalne (drţavne) univerze 

Nekatere “mlajše” univerze so se razvile iz šol niţjih stopenj, najprej npr. v ZDA iz kolidţev. 

Tak primer je npr. Harvard University. Leta 1642 so bile podeljene prve diplome na “Harvard 

College”, iz katere je leta 1780 nastala danes tako znamenita Univerza Harvard. Na podoben 

način je leta 1920 nastala tudi Duke Unversity v ZDA.  

 

Tak primer nastanka univerze je v zgodovini poznan tudi v Sloveniji. Med leti 1959 in 1961 

so bile v Mariboru zaradi potreb gospodarsva ustanovljene višje strokovne šole (npr. 

komercialna, tehniška), ki so se leta 1961 zdruţile v Zdruţenje visokošolskih zavodov 

Maribor. V tistem času (leta 1958) je bil v Kranju ustanovljen Zavod za izobraţevanje Kranj, 

iz katerega je kasneje nastala Visoka šola za organizacijo dela, prdhodnica današnje Fakultete 

za organizacijske vede. Univerza v Mariboru je nastala prav iz teh zavodov. Ustanovljena in 

razglašena je bila leta 1975. 

 

Regionalna univerza je odgovor na vprašanje socialne izključenosti prebivalstva, ki ne ţivi v 

centrih in s tem povezanih vprašanj nastajanja elite. V zvezi z ustanavljanjem regionalnih 

univerz imamo skozi vso zgodovino moţnost opazovati tudi fenomen strahu pred rizikom.  



 

4 

 

Koncept “regionalne univerze” se je pojavil ţe v 13. stoletju s konceptom studium 

particulare. Studium particulare je bil dovoljen s papeško bulo. Kasneje, v času Ilirskih 

provinc so Francozi na ozemljih, ki so jih okupirali, ustanovili številne šole, ki so delovale po 

tem konceptu, z namenom, da bi kasneje iz njih organizirali studium generalia. Vendar se 

šole, ustanovljene v času Ilirskih provinc niso niti ohranile, kaj šele razvile, predvsem zaradi 

političnih razlogov.  

V času Ilirskih provinc je francoska oblast ţelela organizirati Studium generalia tudi v 

Ljubljani. Študiji ved, katere bi danes imenovali kirurgija in strojništvo so sicer delovali, 

vendar do ustanovitve univerze ni prišlo. Podobno je bilo tudi v drugih deţelah pod francosko 

okupacijo.   

 

Sredi 19. stoletja so bile v ZDA ustanovljene prve regionalne univerze. Regionalne univerze 

so lahko zasebne, cerkvene ali drţavne. 

Za verjetno prvo regionalno univerzo v ZDA in na svetu sploh, ki še vedno deluje se šteje 

“Santa Clara University”, ki je bila ustanovljena 1851. Danes v ZDA obstajajo številne 

regionalne univerze.  

 

Regionalne univerze so v Evropi začele mnoţičneje nastajati po II. svetovni vojni, v vzhodni 

Evropi pa po letu 1991. Ţal je pri nastajanju in kakovosti regionalnih univerz prihajalo do 

številnih anomalij. V ZDA je ta problem zelo enostavno rešen tako, da so tudi regionalne 

univerze rangirane.  

 

Koncepti ustanoviteljstva univerze in plačevanja študija skozi zgodovino so bil zelo 

različni: koncept donatorstva, koncept plačevanja šolnine, koncept cerkvene ali privatne 

univerze, koncept nacionalne (drţavne) univerze in koncept drţavne in regionalne univerze. 

 

Današnji sistem visokošolskega izobraţevanja v Evropi in s tem tudi v Sloveniji v celoti 

izhaja iz tradicije evropskih univerz, vendar se razlikuje v razvejanosti mreţe šol. 

 

V Avstriji je 33 univerz. Najstarejša je Univerza na Dunaju, ki je hkrati tudi najstarejša 

univerza na nemškem govornem področju. Ustanovil jo je Rudolf IV. leta 1365. Nam 

najbliţja univerza v Avstriji je Alpen-Adria-Universität Klagenfurt s sedeţem v Celovcu. 

Ustanovljena je bila leta 1971. Sestavljajo jo tri fakultete: Fakulteta za kulturologijo, 

Fakulteta za ekonomijo in informatiko in Fakulteta za interdisciplinarno raziskovanje. 

 

V Italiji je:  58 drţavnih univerz 

11 tematskih univerz 

3 politehnike 

13 zasebnih univerz 

3 deţelne univerze 

 

Primer nam najbliţje regionalne univerze v Italiji je Univerza v Vidmu (The University of 

Udine), ki  je bila ustanovljena leta 1978 kot del plana obnove deţele Furlanije-Julijske 

krajine po potresu, ki je takrat prizadel ta del Italije. Univerza v Vidmu ima danes 10 fakultet.  

 
Na Madţarskem je 12 drţavnih univerz (v krajih: Budimpešta, Gyor, Godollo, Debrecen, 

Kaposvar, Miskolc, Veszprem, Pess, Szeged, Soprom) in 6 zasebnih univerz.  

 

Primer nam najbliţje regionalne drţavne univerze na Madţarskem je University of Pannonia 

(do leta 2006 University of Veszprém). Danes jo sestavlja 6 fakultet: Fakulteta za inţenirstvo, 

Fakulteta za umetnost, Agronomska fakulteta, Fakulteta za informatiko in Ekonomska 
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fakulteta). Ta ustanova je začela delovati leta 1949 kot oddelek Tehnične univerze v 

Budimpešti. Leta 1951 se je osamosvojila.    

 

Na Hrvaškem je 7 drţavnih univerz (Zagreb, Split, Reka, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pulj). 

Nam najbliţja je Univerza Juraj Dobrila v Puli, ustanovljena leta 2006 , ima 5 fakultet: za 

ekonomijo in turizem, za humanistiko, za glasbo, za tuje jezike (italijanščino) in za pedagoške 

vede. 

 

V Sloveniji obstajajo tri drţavne in ena zasebna univerza. 

 

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919. Študij na Univerzi v Ljubljani je 

studium generalia-to pomeni, da obstajajo prav vsa študijska področja. Univerza v Ljubljani 

je bila ustanovljena kot tipična nacionalna (drţavna) univerza in ima, tako kot podobne 

univerze v marsikateri drugi evropski drţavi, vse atribute univerze takega tipa. Proračun 

Republike Slovenije v letu 2011 za delovanje Univerze v Ljubljani namenja 178,3 mio. EUR. 

 

Univerza v Mariboru je bila ustanovljena leta 1975 kot tipična regionalna univerza. Sprva so 

bili sedeţi članic Univerze v Mariboru v samem Mariboru in v Kranju (Visoka šola za 

organizacijo dela), sedeţi danšnjih članic Univerze v Mariboru pa so: 

- v Mariboru (12 fakultet),, 

- v Kranju (Fakulteta za organizacijske vede), 

- v Celju (Fakulteta za logistiko), 

- v Krškem in Breţicah (fakulteta za energetiko, Fakulteta za turizem), 

- v Ljubljani (Fakulteta za varnostne vede). 

Študij na Univerzi v Mariboru je studium particulare.   

Proračun Republike Slovenije v letu 2011 za delovanje Univerze v Mariboru namenja 56,4 

mio. EUR. 

 

Univerza na Primorskem je bila ustanovljena leta 1975 kot tipična regionalna univerza »v 

prostoru narodnostnega in kulturnega stika, ki zagotavlja prostoru jugo-zahodne Slovenije 

potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije« (vir: Poslanstvo Univerze 

na Primorskem, www.up.si)  
 

Danes ima 6 fakultet s sedeţi v Kopru, Izoli in Portoroţu. Študij na Univerzi na Primorskem 

je studium particulare.   

Proračun Republike Slovenije v letu 2011 za delovanje Univerze na Primorskem namenja 

13,5 mio. EUR 

 

Univerza v Novi Gorici je edina zasebna univerza v Sloveniji. Proračun Republike Slovenije 

v letu 2011 za delovanje Univerze v Novi Gorici namenja 2,2 mio. EUR 

  

Poleg naštetih univerz je v Sloveniji v razvid pri pristojnem ministrstvu vpisanih še 157 

samostojnih zasebnih visokošolskih zavodov. Ob takem številu se seveda postavlja vprašanje 

kritične mase znanja, kadrov in drugih resursov. Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. 

Slovenija mora postati članica ENQA (The European Association for Quality Assurance in 

Higher Education), kar kot ena redkih drţav v Evropi do sedaj NI, NAKVIS (Nacionalna 

agencija za kakovost v visokem šolstvu) pa mora svoje delo opraviti skladno z smernicami 

ENQA.  

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 je dokument, katerega je 

sicer sprejel drţavni zbor Republike Slovenije. Dejanska dogajanja na področju visokega 

šolstva v Sloveniji pa potekajo po njim lastnih zakonitostih povsem drugače. Kot kaţe 

dejansko stanje stvari, se bo v zelo kratkem času povsem po naravni poti zgodilo naslednje: 
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1. Razvoj in delovanje NAKVIS kaţe, da bodo slejkoprej sprejeti in tudi udejanjeni 

akreditacijski standardi ENQA. S tem se bo število samostojnih zasebnih 

visokošolskih zavodov zaradi neizpolnjevanja standardov kakovosti drastično 

zmanjšalo. Ob tem ţal obstaja velika in realna nevarnost, da bo kot koletaralna škoda 

tega neizbeţnega procesa lahko neupravičeno prišlo tudi do ukinitve nekaterih drugih 

visoko kakovostnih samostojnih visokošolskih zavodov. 

2. Univerza v Ljubljani bo ohranila in okrepila status studium generalia in status 

nacionalne (drţavne) univerze. 

3. Na Univerzi v Mariboru, ki ima vse atribute regionalne univerze, se ţe več let 

kontinuirano dogajajo nekateri procesi, ki kaţejo na razmisleke in ravnanja 

vsakokratnega vodstva v smeri preoblikovanja Univerze v Mariboru v studia 

generalia  in dosego statusa druge nacionalne (drţavne) univerze. Na to kaţe sicer 

nesporno potrebna ustanovitev medicinske fakultete, predvsem pa ustanavljanje 

fakultet izven finančnih moţnosti univerze in regije: Fakultete za naravoslovje in 

matematiko, Umetniške akademije in Fakultete za arhitekturo. Posledica vsega takega 

ravnanja je sistematično slabšanje finančnega poloţaja nekaterih članic s sedeţem v 

Mariboru in vseh ali vsaj večine članic, ki nimajo sedeţa v Mariboru: v Kranju, 

Krškem in Breţicah, v zadnjem času pa tudi v Ljubljani. Teţnje po ustanovitvi 

Umetniške akademije in Fakultete za arhitekturo brez zagotovljenih dodatnih sredstev 

iz drţavnega proračuna terjajo finančna sredstva, katerih iz naslova proračuna ni na 

vidiku, to pa ţe več let osodno vpliva na način financiranja članic izven Maribora. 

Nakazuje se neizbeţen zaton fakultet, ki delujejo izven sedeţa Univerze v Mariboru.  

4. V prostoru Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje so bile v zadnjem obdobju 

ustanovljeni naslednji visokošolski zavodi: 

a. Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto 

b. Fakulteta za informacijske študije Novo mesto 

c. Fakulteta za indiustrijski inţeniring Novo mesto 

d. Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto 

e. Visoka šola za upravljanje in poslovnaje Novo mesto 

f. Visoka šola za tehnologijo in sisiteme Novo mesto 

g. Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 

h. Razvojno raziskovalni inštitut Grm Novo mesto 

i. Fakulteta za energetiko (v okviru Univerze v Mariboru) 

j. Fakulteta za turizem (v okviru Univerze v Mariboru) 

Nekatere šole (npr. Visoka šola za upravljanje in poslovanje) obstajao ţe dolgo vrsto let, 

večina naštetih šol pa je bila ustanovljena v obdobju zadnjih 5 do 10 let. V roku 3 do 5 let je 

povsem realno pričakovati ustanovitev univerze, najbrţ z sedeţem v Novem mestu. 

 

5. Podobni procesi kot v Novem mestu se dogajajo v Celjsko savinjski regiji. 

 

Kot bo opisano v nadaljevanju, se je tudi v Gorenjski regiji razvijala mreţa šol. Vsaka od šol 

posebej in sistem kot celota je v preteklosti odigral ključno vlogo pri razvoju posameznih 

gospodarskih panog (npr. hotelirstva in turizma, informatike, zdravstvene nege, 

organizacijskih znanosti, elektrotehnike, strojništva, metalurgije, mehatronike in 

biosistemskih vede). 

 

Logična in naravna posledica tega razvoja pa je ustanovitev Univerze na Gorenjskem, ki  je 

zgodovinsko utemeljena.  
 

Zgodovinska utemeljenost se kaţe v tem, da so v zadnjih desetletjih v Gorenjski regiji 

nastajale višje strokovne šole, kasneje visokošolski zavodi, kateri so dosegli tako stopnjo 

razvoja, in tako kritično maso, da je moţno naravno povezovanje v studium particulare. 
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Pričakovati je, da se bo trend razvoja nadaljeval, in da se bodo sčasoma v univerzo vključile 

inštitucije, ki se ukvarjajo s področji: 

- biosistemskih ved, 

- tehnike (strojništva in mehatronike), 

- in umetnosti.  

Posledice morebitne NEustanovitve Univerze na Gorenjskem bi bile za visoko šolstvo v regiji 

usodne, saj bi pomenile počasen, vendar gotov zaton celotnega visokega šolstva v regiji. 

 

Poleg zgodovinske utemeljenosti obstajajo tudi makroekonomski razlogi za ustanovitev 

Univerze na Gorenjskem. Temeljno vprašanje je: kakšna je povezanost med vlaganjem v 

izobraţevanje in koristmi za posameznike, druţbo in drţavo.   

 

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem je, poleg utemeljevanja z zgodovinskimi razlogi in 

argumenti, moţno in potrebno utemeljevati tudi z prikazovanjem kvantiatitvnih podatkov. Te 

prikazujemo v tistem delu elaborata, ki se nanaša na stroške. V nadaljnem besedilu elaborata 

odgovarjamo na ključna vprašanja, ki jih za presojo smiselnosti projekta navaja Svetovna 

banka.  

 

Obstajajo številne študije, tako Svetovne banke, kot OECD, ki odgovarjajo na vprašanja v 

zvezi z korelacijami med stopnjo in smerjo izobrazbe ljudi in pokazatelji gospodarske 

uspešnosti okolja, kakovosti ţivljenja ljudi in podobno. Najpomembnejše raziskave vplivov 

vlaganj v izobraţevanje opravlja Svetovna banka, kot ena najpomembnejših finančnih 

inštitucij na svetu. Svetovno banko zanima, kakšen vpliv imajo vlaganja v izobraţevanje na 

posameznika, na ekonomijo in na druţbo kot celoto.  

Iz rezultatov raziskav Svetovne banke, ki jih vsako leto objavlja v publikacij »World 

Development Indicators«, je povsem jasno razvidno, da imajo vloţki v izobraţevanje merljive 

pozitivne makro ekonomske učinke. 

 

Seveda tudi v Republiki Sloveniji statistika
1
 skrbno spremlja stopnjo razvitosti posamenih 

regij, tudi Gorenjske regije kot ene od 12 statističnih regij v Republiki Sloveniji. Od leta 1991 

je Gorenjska regija relativno zelo nazadovala v primerjavi z drugimi regijami, zlasti v 

primerjavi z osrednjo Slovenijo, glede na stanje, ki je bilo pred letom 1991, po nekaterih 

pokazateljih razvoja, kot npr: 

- demografski razvoj, 

- gospodarski razvoj, 

- trg dela, človeški kapital in razvoj, 

- okolje in splošne ţivljenjske razmere. 

 

Kar se tiče demografskega razvoja se gostota poseljenosti na Gorenjskem ni bistveno 

spremenila, naravni prirastek prebivalstva pa se je v posameznih letih precej spreminjal. 

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem bi imela pozitivne učinke na demografska gibanja. 

Prišlo bi do priseljevanja. Morebitna neustanovitev pa bi imela lahko katastrofalne posledice, 

ker obstoj posameznih fakultet ni samoumeven. Ob prekinitvi logičnega naravnega razvoja 

visokošolskih izobraţevalnih ustanov se lahko zgodi počasno ugašanje posameznih ustanov, 

kar bi zagotovo imelo tudi demografske posledice v smislu trajnega odseljevanja ljudi z višjo 

stopnjo izobrazbe in druge makro ekonomske posledice.  

 

Gorenjska regija je v primerjavi z ostalimi regijami najbolj nazadovala po pokazateljih 

gospodarskega razvoja: 

                                                           
1
 Viri navedenih podatkov:  Javno objavljeni podatki na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije 

(www.stat.si) in Urada za makroekonomske analize (www.gov.si/umar) 

http://www.stat.si/
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- BDP v regiji na prebivalca, ki je trenutno pod povprečjem Republike Slovenije, indeks 

znaša 84, v primerjavi z indeksom 100 za Slovenijo in 144 za osrednjo Slovenijo. V 

letu 2008 je npr. skupni BDP statistične regije znašal 3.113 mio. EUR, leta 2009 pa 

2.732 mio EUR.   

- Regionalna bruto dodana vrednost na prebivalca, se je v preteklosti ţe bliţala 35.000 

EUR, trenutno pa je nekaj pod 30.000 EUR. Zaskrbljujoč je velik zaostanek za 

osrednjo in jugozahodno Slovenijo, kjer je dodana vrednost na prebivalca okoli 40.000 

EUR in celo zaostanek za slovenskim povprečjem, kjer dodana vrednost na prebivalca 

znaša 35.000 EUR.   

- Indeks dodane vrednosti gospodarskih druţb na prebivalca v Gorenjski regiji je bil leta 

2002 101,1, leta 2009 pa 77,3 (Slovenija = 100) 

- Deleţ čistih prihodkov podjetij v regiji od prodaje na tujih trgih je pod 35%, kar je, 

glede na stanje pred letom 1991 velik padec. 

- Povprečna mesečna bruto plača 

- Osnova za dohodnino 

 

Pokazatelji stanja trga dela in človeškega kapitala so: 

- število delovnih mest v regiji  v gospodarskih druţbah, ki je bilo leta 2008 44.413, leta 

2009 pa le še 41.531. 

- struktura doseţene stopnje izobrazbe, 

- pričakovano trajanje izobraţevanja na prebivalca. 

 

Empiričnih pokazateljev splošne ţivljenjske ravni je več. Kot argument za ustanovitev 

Univerze na Gorenjskem navajamo veliko primerjalno povečanje indeksa razvojne 

ogroţenosti Gorenjske regije v obdobju od 1991 do 2010. Ta indeks je 83,1 v primerjavi z 

osrednje slovensko regijo, kjer indeks razvojne ogroţenosti znaša 8,7. 

 

Do pozitivnih učinkov ustanovitve univerze na makroekonomsko sliko regije seveda ne bo 

prišlo prvo leto po ustanovitvi. Učinek tudi ni trenuten, pač pa ga je treba opazovati 

kumulativno v daljšem časovnem obdobju. Prva leta delovanja univerze bodo povezana z 

delom, napori in tudi teţavami. Toda pozitiven vpliv ustanovitve univerze po zagonu in 

nekaj letih delovanja na makro ekonomsko stanje regije je nedvomen. To kaţe zgodovina 

in to dokazujejo izkušnje iz tujine. Pozitiven učinek ustanovitve univerze na regijo pa ni 

seveda ni brezpogojen. V bliţnji preteklosti je v oţji in širši soseščini prihajalo do 

ustanavljanja kar precejšnjega števila univerz, ki so se končali zelo klavrno. Do uspeha 

univerze in do pozitivnih učinkov na okolje lahko pride le pod pogoji: 

- če so vsebine izobraţevalnih programov ustrezne, se pravi mednarodno primerljive in 

če se izobraţevalni proces izvaja na ustrezno kakovosten način, 

- če obstaja znanstveno-raziskovalno delo, 

- če obstaja mednarodno sodelovanje, 

- če obstajo povezave z gospodarstvom in širšim okoljem. 

 

Vse naštete kritetrije ustanove, za katere se predvideva, da se bodo zdruţile v Univerzo na 

Gorenjskem zadovoljijo.  

Seveda je učinke ustanovitve univerze na makroekonomsko sliko regije mogoče predvideti v 

obliki izračunov. Vendar je področje razvoja regij preveč kompleksen sistem, da bi ga bilo 

moţno kar poenostavljeno opisovati zgolj z vidika poenostavljenega ugotavljanja 

matematičnih povezanosti med spremenljivkami.  Nekatere tipe povezanosti je sicer moč 

planirati z poznanimi in preizkušenimi metodami po logiki: »spremenljivka x povzroči 

spremembo spremenljivke y«, kar v konkretnem prmeru pomeni da »ustanovitev Univerze na 

Gorenjskem v določenem časovnem intervalu povzroči povečanje BDP v Gorenjski statistični 

regiji«.  
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Tudi v primeru ustanavljanja Univerze na Gorenjskem je mogoče empirično zelo natančno 

odgovoriti na prav vseh deset vprašanj, ki jih za oceno smiselnosti tovrstnih projektov 

priporoča Svetovna banka. S tem je moţno tudi povsem empirično utemeljiti upravičenost 

ustanovitve Univerze na Gorenjskem.  

 

Poleg makroekonomskih učinkov ima ustanovitev univerze na okolje tudi druge učinke, 

zaradi katerih je univerza skoraj tisočletje sploh obstala in katerih ni mogoče meriti z 

pokazatelji objektivnega tipa.  

 

Teorija izobraţevanja te učinke imenuje »skriti kurikulum«. Gre za tiste učinke izobraţevanja, 

ki so neplanirani, do njih pa vendarle pride. 

 

Univerza ni zgolj izobraţevalna in raziskovalna inštitucija, pač pa mnogo več. Poleg »skritega 

kurikuluma« ima ustanovitev in delovanje univerze številne druge, nemerljive pozitivne 

učinke, kot: 

 povečanje celotnega človeškega kapitala posameznikov, mest in regije kot celote, 

 dvig kulturne in civilizacijske ravni posameznikov, mest in regije, 

 kreiranje novih mednarodnih socialnih omreţij posameznikov, mest in regij, 

 spremembe na trgu dela, 

 vzpostavitev bolj odprte druţbe in večje druţbene mobilnosti, 

 okrepitev ţe obstoječih in vzpostavitev novih druţbenih, akademskih, ekonomskih 

kulturnih, civilno-druţbenih  in političnih elit, 

 kreiranje mostov med regijami, drţavami in narodi, 

 vzpostavljanje inovativne druţbe in njena postopna nadmoč nad rutinersko druţbo, 

 kreiranje inovativnih produktov in inovativnega poslovanja, 

 uvajanje inovacij v upravljanje podjetij in druţbe nasploh.  

 

 

 

Univerza prinaša ekonomski, druţbeni, kulturni in obče civilizacijski 

razvoj, ki ga ni mogoče uvoziti od drugje. 
 
 
 

 


