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9 Standardne informacije o evrop-
skem potrošniškem kreditu določa 
Priloga II Direktive 2008/48/ES. 

10 Glej tudi sodbo v zadevi TE 
proti Pohotovosť s.r.o., C-331/18, 
z dne 5. septembra 2019, v kateri 
je SEU odločilo, da se s 10(2) 
členom Direktive 2008/48/ES 
izvaja popolna harmonizacija glede 
elementov, ki morajo biti obvezno 
vključeni v kreditno pogodbo, 
točka 50.

11 Glej tudi trinajsto uvodno izjavo 
Direktive 93/13/EGS in sodbo 
SEU v zadevi Monika Kušionová 
proti SMART Capital, a.s., C-34/13, 
z dne 10. septembra 2014, točka 
80. 

12 Glej tudi sodbo v zadevi Marc 
Gómez del Moral Guasch proti 
Bankia SA, C-125/18, z dne 
3. marca 2020.

veri, ali pogodbeni pogoj temelji 
na določbah nacionalnega prava, 
ki se uporabljajo kogentno, ali dis-
pozitivnih določbah, ki se uporabijo, 
če se stranke niso dogovorile druga-
če.12 Izjema se mora zaradi varstva 
potrošnika razlagati ozko. Določbe, 
ki urejajo način izračuna zgornje 
meje neobrestnih stroškov kredita, 
same po sebi ne določajo pravic 
in obveznosti pogodbenih strank, 
temveč njuno pogodbeno svobodo 
zgolj omejijo, pri čemer pa mora 
nacionalno sodišče preveriti, ali gre 
za zlorabo tudi v primeru, ko višina 
ni določena nad zgornjo mejo.

Člen 1(2) Direktive 93/13/EGS 
je tako treba razlagati na način, 
da s področja uporabe te direktive 
ni izključen pogodbeni pogoj, ki 
določa neobrestne stroške kredi-
ta ob upoštevanju zgornje meje, ki je 
predpisana v nacionalni zakonodaji, 
pri čemer je treba upoštevati tudi, 
kakšni so dejansko nastali neobrestni 
stroški kredita.

SEU je tako odločilo, da je 3(g), 
10(2) in 22(1) člen Direktive 2008/48 
treba razlagati tako, da ne nasprotu-
jejo nacionalni ureditvi, ki določa 
metodo izračuna najvišjega zneska 
neobrestnih stroškov kredita, če ta 
ureditev ne uvaja obveznosti dodatnih 
informacij o teh neobrestnih stroških 
kredita, ki bi bile dodatne tistim iz 
navedenega 10(2) člena. 

Drugo vprašanje

Drugi odstavek 1. člena Direktive 
93/13/EGS določa, da določbe te 
direktive ne veljajo za pogodbe-
ne pogoje, ki temeljijo na obveznih 
zakonih ali predpisih in določbah ali 
načelih mednarodnih konvencij, kate-
rih pogodbenice so države članice ali 
Unija, zlasti na področju prometa. 
Pogodbeni pogoj mora temeljiti na 
zakonih ali predpisih in ti morajo biti 
obvezni.11

SEU je že odločilo, da je nalo-
ga nacionalnega sodišča, da pre-

če ta direktiva vsebuje harmonizira-
ne določbe, države članice ne smejo 
ohraniti ali uvesti drugih nacionalnih 
določb, razen tistih, določenih v tej 
direktivi.

Neobrestni stroški kredita so 
v smislu Direktive 2008/48/ES del 
skupnih stroškov kredita, tako kot 
tudi obresti. Potrošnik bi moral biti 
obveščen o skupnih stroških kredi-
ta, ki vključujejo obresti, provizije, 
davke, pristojbine za kreditne posre-
dnike in zavarovalne premije, razen 
stroškov notarja. Direktiva 2008/48/
ES v 5. členu našteva predpogod-
bene informacije, ki jih mora potro-
šniku zagotoviti kreditodajalec, in 
v 10. členu informacije, ki morajo biti 
vključene v kreditne pogodbe.9 Te pa 
vsebujejo tudi skupni znesek kredita 
(vsoto skupnega zneska kredita in 
skupnih stroškov kredita za potro-
šnika) in pogoje, ki urejajo črpanje 
kredita ter efektivno obrestno mero 
in skupni znesek, ki ga mora plačati 
potrošnik. Ne definira pa neobrestnih 
stroškov kredita.10 

Včasih je bil avtoriteta sodnik, 
danes pa avtoritete nima več 
niti Ustavno sodišče RS.«

Nadaljeval je z opažanjem, da znanost 
postaja strahovito draga, še zlasti na 
področju naravoslovja in tehnike, kjer 
je za oprav ljanje raziskav potrebna 
izjemno draga raziskovalna oprema,2 
ki si jo lahko privoščijo samo velike 
ekonomije in uspešna gospodarstva.

Znanost in njen razvoj posledično 
sledita trgom, zato kar 95 % novih 
raziskovalnih odkritij nastane v boga-
tih državah, kar dve tretjini sredstev 
za investicije v znanost pa prispevajo 

Po predavateljevem mnenju zaupanje 
javnosti v znanost očitno pada, kar 
dokazujejo tudi rezultati raziskave stop-
nje zaupanja v posamezne poklice. Če 
so na visokem drugem mestu znan-
stveniki, ki jim zaupa 61 % vpraša-
nih, pa so bistveno nižje univerzitetni 
profesorji, ki jim zaupa le 4 % ljudi. 

Enega od vzrokov za nizko zaupa-
nje javnosti univerzitetnim profesorjem 
dr. Pejovnik vidi v nenaklonjenosti jav-
nih medijev katerikoli avtoriteti: 

»V Sloveniji smo zato že prak-
tično dosegli stopnjo, ko nima-
mo več nobene jasne avtoritete. 

Dr. Pejovnik predavanje 
prične z nekaj stati -
stičnimi podatki Euro-
barometra (2018) še iz 

časov pred epidemijo, in sicer glede 
temeljnega vprašanja, kako javnost 
ceni in ocenjuje osnovne vrednote. 
Ljudje kot najpomembnejšo vre-
dnoto izpostav ljamo mir (45 %), na 
visokem četrtem mestu najpomemb-
nejših vrednot pa sta izobrazba in 
znanje (35 %).

Upad zaupanja 
v znanost

V drugi izpostav ljeni raziskavi Euroba-
rometra (2018) 75 % evropskih držav-
ljanov ocenjuje, da znanost prinaša 
možnost razvoja, po drugi strani pa 
je delež Evropejcev, ki popolnoma 
zaupajo znanosti, od leta 2005 padel 
z 78 % na 66 %. Pri tem dr. Pejovnik 
opozori na previdnost pri razlagi rezul-
tatov tovrstnih raziskav, saj

»so podatki o odnosu javnosti 
do znanosti močno odvisni od 
obravnavane tematike – opti-
mistični so npr. do obnovljivih 
virov, pesimistični pa so npr.  
do genetsko modificiranih orga-
nizmov«.

Srebrna katedra in Študentska organizacija PF Univerze v Ljubljani sta nada-
ljevali spletna predavanja iz serije Kaj mora pravnik vedeti o razvoju drugih 
znanosti? Dne 21. aprila 2020 je izredno zanimivo predavanje z naslovom 
Izzivi sodobne znanosti1 pripravil nekdanji rektor ljubljanske univerze in 
zaslužni profesor dr. Stane Pejovnik.

Izzivi sodobne znanosti: 
masovni študij, 

fragmentacija znanja, 
multinacionalke

1 Predavanje je dostopno na 
spletnem naslovu: <http://
predavanja.ustava.si/2020/04/21/
predavanje-zasl-prof-dr-staneta-
pejovnika-izzivi-sodobne-znanosti/>. 

2 Ena naprava na področju študija 
tankih filmov stane do 6 milijonov 
USD, cena mikroskopa pa lahko 
doseže 10 milijonov USD.

Matej Vošner, 
mag. prava, 
sodniški pripravnik 
na Višjem sodišču 
v Ljubljani
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3 Tak pristop so ubrali na Dan-
skem, kjer imajo po združitvi  

samo pet univerz.

4 Gre za winwin rešitev, ki so jo 
izbrali v nemškem mestu Karlsruhe. 

Velika prednost tega pristopa je 
bistveno izboljšanje doktorskega 

študija, ki postane eliten.

5 To je običajna praksa v vsaki 
ameriški zvezni državi. Najbolj znan 

primer je Univerza v Kaliforniji 
(UCLA), ki je sestav ljena iz 10 kam-
pusov, 5 kliničnih centrov in 3 naci-

onalnih laboratorijev, kar v resnici 
predstav lja največji svetovni sistem 

javnih univerz.

s tem, kako na univerze dobi-
ti najboljše študente, ki bodo 
izbrali področje, na katerem 
bodo najbolj kreativni.«

Za boljšo učinkovitost univerz obstaja 
več možnosti:
–  združitev univerz,3 saj so večje 

univerze na splošno bolj konku-
renčne,

–  združitev univerz in javnih razisko-
valnih inštitutov,4 kjer se vrhunsko 
raziskovalno delo združuje z izo-
braževanjem, profesorji pa pridobi-
jo dostop do vrhunske raziskovalne 
opreme,

–  sodelovanje inštitutov, univerz in 
univerzitetnih kliničnih centrov.5 

Podobno bi lahko Univerza v Sloveniji 
ali Univerza Slovenija združevala uni-
verze iz Ljubljane, Maribora in Kopra, 
Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 
UKC Ljubljana in Maribor itd. 

Namesto zaključka 
Nazadnje dr. Pejovnik predstavi t. i. 
slonovo krivuljo ekonomista Branka 
Milanovića, ki kaže, kako se skozi čas 
spreminjajo dohodki posameznih druž-
benih slojev. Najrevnejši so postali še 
bolj revni, srednji razred na Kitajskem, 
Indiji in v razvijajočih se državah pa 
beleži visoko rast dohodkov.

»Največji poraženec zadnjih 
20 let je srednji razred v EU 
in ZDA, po drugi strani pa 
so v istem obdobju eksplodi-
rali dohodki globalne elite, ki 
jo sestav lja 26 najbogatejših 
Zemljanov, ki ima v lasti za 
1.700 milijard dolarjev premo-
ženja, kar je toliko, kot skupaj 
premore 3,8 milijarde najrevnej-
ših ljudi«.

Dr. Pejovnik predavanje zaključi 
z mislijo, da vsi navedeni podatki 
dokazujejo, da je nova družbena 
pogodba nujnost. S trenutnim sis-
temom, v katerem je glavno gibalo 
razvoja dobiček, namreč ne moremo 
vpeljati holistične znanosti.

»Fantje, dekleta, a vas pa ni 
strah, kaj se dogaja v medi-
jih? Ali vas nič ne skrbi, da 
se da medijsko zmanipulirati 
množice, kar se je zgodilo že 
v nešteto primerih?«

Kljub temu obstaja druga pot ena-
komernega razvoja, ta pa zahteva 
holistično znanost, interdisciplinarne 
raziskave, osnovno gibalo mora biti 
trajnostni razvoj, raziskovalce pa mora 
voditi odgovornost (zavedati se mora-
jo, kaj počnejo in zakaj to počnejo). 
Pri tem je ključno sodelovanje. Tehniki 
in družboslovci morajo najti skupen 
jezik, prepoznati moramo sistem vre-
dnot. Le tako bomo dobili znanost, ki 
bo delovala v dobro ljudi.

Ali znamo definirati 
relacijo med družbo 
in multinacionalkami?

»Znanstveni sistem je vedno 
kontroliran s strani financer-
ja. V Sloveniji sicer nimamo 
nobene multinacionalke, nas pa 
na nek način kontrolira politi-
ka. Kljub temu da je v ustavi 
zapisana avtonomnost univerz, 
pa je univerza pri nas le toliko 
avtonomna, kolikor avtonomno-
sti si sama pribori. Niti malo 
avtonomnosti univerzi namreč 
ni bilo podeljene.«

Dr. Pejovnik še izpostavi, da so odnosi 
med družbo in multinacionalkami še 
posebej kompleksni. 

»V družbi imamo varnostni 
mehanizem, ki se mu reče 
volitve, tega pa v multinacio-
nalkah ni. Tako nimamo nobe-
nega mehanizma, s katerim bi 
lahko vplivali na uprav ljanje 
multinacionalk. Njihovo lobi-
stično delovanje pa je včasih 
celo močnejše od lobiranja 
v ameriškem kongresu.«

Pri tem se dr. Pejovnik vpraša, ali je 
možna nova družbena pogodba za 
znanost oz. ali je možna neka nova 
oblika organizacije, ki bi omogočila 
avtonomne holistične raziskovalne 
ustanove. Osnovno vprašanje v zvezi 
s tem je, elitno ali masovno izobraževa-
nje. V Evropi in pri nas bo po mnenju 
dr. Pejovnika prevladal masovni študij 
(ne glede na intelektualno sposob-
nost), vendar bomo morali prevzemati 
vedno več zahtev elitnih univerz.

»Univerza je toliko dobra, 
kolikor ima dobre študente. 
Zato se moramo bolj ukvarjati 

zasebne družbe. Dr. Pejovnik izposta-
vi več vidikov problematičnosti visokih 
zasebnih investicij v znanost:

»Zasebne družbe niso zainte-
resirane za globalna vprašanja, 
rešitve in rezultate pogosto skri-
vajo. Še več, znanje in rezultati 
se ne obravnavajo kot javno 
dobro, ampak kot njihovo pri-
vatno dobro. S tem prihaja do 
neenakomernega financiranja 
znanosti po posameznih vedah 
oz. področjih.«

Znanost je na razpotju 
– kako naprej?
Če je trg glavno gibalo raziskovanja, 
je glavni motiv dobiček. Vsa podjetja, 
ki delujejo po pravilih prostega trga, 
želijo ustvariti čim višji dobiček, med 
podjetji nastane konkurenca, znanje 
pa ni več javno dobro.

»Tuje univerze prihajajo tudi 
v slovenske srednje šole, kjer 
iščejo najboljše dijake za študij 
na njihovih univerzah. Vendar 
to ni želja pomagati Sloveniji 
ali želja po pretoku možganov, 
ampak želja pridobiti najboljše 
dijake za študij na njihovih uni-
verzah, vse z namenom ustvariti 
čim hitrejši in čim višji dobi-
ček ter biti prvi. S tem znanje 
v principu postaja puška in 
orožje – z znanjem se pridobi 
prednost, ki je dovolj velika, 
da lahko podjetje dominira na 
svetovnem trgu.«

Pri tem dr. Pejovnik opozori še na eno 
nevarnost:

»Želja po čim hitrejšem rezulta-
tu in čim višjem dobičku nujno 
povzroči veliko fragmentacijo 
in specializacijo raziskovalcev. 
Pride do tako visoke specializa-
cije, da ne razumemo več kolega 
raziskovalca v sosednji pisarni, 
saj je tako visoko specializiran, 
da nimamo dovolj znanja, da bi 
razumeli njegovo raziskovalno 
delo. Posledično pa postane 
znanost nerazumljiva tudi za 
ljudi, v očeh javnosti pa lahko 
obvelja tudi kot nevarna.«

Dr. Pejovnik v tem kontekstu izrazi 
skrb, da o rezultatih družbenih raz-
iskav vemo zelo malo, saj lahko te 
služijo pranju možganov in manipu-
laciji z masami. Ko dr. Pejovnika kot 
naravoslovca kolegi s področja druž-
boslovja vprašajo, ali ga ne skrbijo 
negativne posledice genskih manipu-
lacij, jim odgovori:

Tudi  
z vašim  

prispevkom?
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