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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava razvoj in pojavnost upravne in z njo povezanih znanosti.
Znanost kot taka obstaja že več kot tisoč let, medtem ko je njeno znanstveno
raziskovanje staro komaj pol stoletja. Na splošno znanost omogoča odkrivanje novega
znanja in novih spoznanj, ki se nato uporabljajo za nova odkritja in nove znanosti. Dosežki
raziskovanj in analiz omogočajo preizkuse v praksi in odpirajo pot ter razširjajo obzorje
prihodnjim teoretikom, raziskovalcem in znanstvenikom pri njihovem sistematičnem delu.
Znanstvenoraziskovalno področje lahko tako postane samostojna znanstvena disciplina
šele po tem, ko izpolni pogoje za samostojno znanost in se tako loči od drugih specialnih
področij. V praksi se znanost pogosto zamenjuje z vedo, disciplino ali stroko.
Upravna znanost je ena od družboslovnih znanosti, ki se je sprva razvijala v okviru
posameznih upravnih disciplin in ved. Njeni začetki segajo v čas nekdanje Jugoslavije, v
leto 1950, zato spada med novejše znanstvene discipline. Na eni strani skupina slovenskih
raziskovalcev, združenih v ljubljansko šolo upravne znanosti, in na drugi strani v Zagrebu
delujoča zagrebška šola upravne znanosti sta delovali avtonomno ter se zavzemali za
skupne raziskovalne projekte, izobraževanja, izpopolnjevanja, delovanje društev in
izdajanje strokovne publikacije. Kasneje se je ljubljanska šola oblikovala v Inštitut za
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, katerega aktivnosti so še danes zelo
pomembne za razvoj upravne znanosti. Tudi številni projekti današnje Fakultete za upravo
so vplivali na razvoj in uveljavitev upravne znanosti v slovenskem prostoru. Po letu 1980
je razvoj upravne znanosti v slovenskem prostoru zamrl, čeprav so tako inštituti kot tudi
fakultete in društva aktivno delovali v smeri razvoja. Uprava kot znanost ni bila vključena
v klasifikacije in šifrante raziskovalnih projektov pri ARRS-u, prav tako ni danes ustrezno
zastopana na habilitacijskih področjih ter pri klasifikaciji bibliografskih dosežkov.
Najpogosteje je združena z organizacijskimi in političnimi vedami ali se jo obravnava kot
»ostale družbene vede«. V tujini je razvoj upravne znanosti potekal zelo različno, nekje je
močno prevladovala upravnopravna znanost, spet drugje so se mnogo bolj razvile pravne
znanosti. V delu so predstavljeni vidiki razvoja v nekaterih evropskih državah in ZDA.
Iz empiričnega dela naloge je razvidno, da raziskovalci svojih bibliografskih dosežkov in
raziskovalnih projektov za zdaj še ne morejo klasificirati po vsebini, v obeh primerih gre za
podrejenost šifri raziskovalca. Poleg tega tudi vsebinske klasifikacije ponujajo le upravne
in organizacijske vede, ne pa samostojnega področja iz upravne znanosti. Na
habilitacijskih področjih je pravna znanost v razmerju do upravne in upravnopravne
znanosti v prednosti.
Upravna znanost ima danes svoj predmet, vsebino in namen proučevanja, lastne metode
ter znanstveni inštrumentarij, torej živi kot samostojna znanost. Vendar ima v praksi velik
delež upravnopravna znanost, kar dokazujejo podatki iz empiričnega dela naloge.
Bibliografije izbranih raziskovalcev v največjem deležu zastopajo upravnopravno znanost.

Da bi se upravna znanost še naprej razvijala kot samostojna znanost, je treba povečati
število raziskovalnih projektov in tudi bibliografskih dosežkov iz nepravnih oz.
interdisciplinarnih vidikov upravne znanosti. Raziskovalci drugih področij, kot so
ekonomisti in organizatorji, se pretežno osredotočajo zgolj na svoje matične znanosti in
niso tako zelo aktivni na področju razvoja upravne znanosti. Zato so zaradi razvoja in
obstoja upravne znanosti še posebej na Fakulteti za upravo, za katero je značilna
interdisciplinarnost raziskovalcev, pomembni skupni projekti raziskovalcev različnih
področij. Samostojna in individualna dela raziskovalcev se pretežno osredotočajo na
področje pravne, upravnopravne ter ekonomske znanosti, torej na znanosti, ki so že
uveljavljene in imajo svoje mesto v družbi.
Sklepno ugotavljam, da sta obstoj in razvoj upravne znanosti odvisna tudi od vključenosti
v metodologije dela ter pravil stroke na ravni države. Spremembe na teh področjih bi za
upravno znanost pomenile velik korak k večji in uspešnejši uveljavitvi v družbi na splošno.
Ključne besede: upravna znanost, upravnopravna znanost, pravna znanost,
habilitacijska področja, izbrana bibliografska dela, raziskovalni projekti, visokošolski
zavodi.

ABSTRACT
The thesis deals with the development and the emergence of administrative and related
sciences. Science as such has existed for more than one thousand years while its scientific
research has only been exercised for half a century. In general, science provides new
knowledge and new findings which further provide new discoveries for new sciences. The
achievements of research and analyses are materialised in practice that opens new
horizons for theorists, researchers and scientists. Scientific research can therefore become
an independent scientific discipline only when it fulfils the conditions required for an
independent science and is separated from other specialisms.
Administrative science is one of the humanistic sciences that were originally developed in
the context of individual administrative disciplines and sciences. Its origins date back in
the times of ex-Yugoslavia, in 1950; it is therefore considered to be a modern scientific
discipline.
There were two groups of researchers in the field of administrative science: on one side
there was a team of Slovenian researchers in the Ljubljana school of administrative
science and a team in the Zagreb school of administrative science. They both were
autonomous and worked on joint research projects, education and publication of
professional literature. The Ljubljana school later evolved into the Institute of Public
Administration within the Faculty of Law in Ljubljana, which still today has the authority in
the process of the development of administrative science. Numerous projects of the
Faculty of Administration have influenced the development and the enforcement of
administrative science in Slovenia. In spite of the active faculties, institutes and
associations in Slovenia regarding the development of administrative science, the
activities within the science have declined since 1980. Administration as a science has not
been included in classifications and code registers of the Slovenian Research Agency
(ARRS) and up to this day it has not yet been recognised in habilitation procedures and in
the classifications of bibliographic references. In most cases it is associated with
organisational and political sciences or is classified under “other humanistic sciences”. In
the development of administrative science abroad there have been different tendencies:
in some cases administrative-legal science prevailed over legal science and vice-versa.
This paper presents some aspects of such development in some European countries and
the USA.
The empirical research of this paper claims that researchers can not classify their
bibliographical references and their research projects by the content but by the
researcher code number. The system of content classification offer administrative and
organisational sciences classification and not the classification of the independent
administrative science. It could be concluded that habilitation procedures/areas favour
legal science over administrative and administrative-legal science.

Administrative science today has its own subject, content and the purpose of research, its
own methods and research instruments; therefore, it could be considered as an
independent science. In practice a significant role is given to administrative-legal science,
which is evident in the empirical part of the paper. Bibliographies of the chosen
researchers cover mostly administrative-legal science. For the development of
administrative-legal science it is vital to increase the number of research projects and
bibliographical references in the field of non-legal or interdisciplinary aspects of
administrative science. Researchers of other fields, e.g. economists, mainly focus on their
sciences and not so much on the development of administrative science. Joint research
projects with interdisciplinary research teams at the Faculty of Administration thus
contribute to the development of administrative science. Independent and individual work
of researchers focuses mainly on the area of the already established legal, administrativelegal and economics sciences.
To conclude we estimate that the development and the existence of administrative
science largely depend on the inclusion into the methodology of work and the rules of the
discipline on the national level. Changes in these areas could mean taking a big step
towards a more powerful and efficient establishing of administrative science in the
society.
Key words: administrative science, legal-administrative science, legal science,
habilitation areas, chosen bibliographical references, research projects, higher education
institutions.
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1.

UVOD

Znanost obstaja že več kot dva tisoč let, medtem ko sta se njeno proučevanje in
raziskovanje začela pred pol stoletja. Pojem znanosti izhaja iz starogrške filozofije, zato je
odvisen od razmerja med filozofijo in znanostjo. Sprva se je razvila naravoslovna znanost,
kmalu potem pa še ostala področja. Znanost je popolnoma svobodna dejavnost, ki temelji
na načelih svobode in avtonomnosti raziskovalcev. Pri njenem proučevanju nastajajo
raznovrstna znanstvena mnenja, metode, hipoteze ter se prepletajo raziskovanje,
viskošolsko izobraževanje in mednarodna povezanost ter sodelovanje.
Vidik znanosti je razviden iz vsebine mnogih del. V okviru obravnavane vsebine je to prav
gotovo raziskovanje oz. znanstveno raziskovanje, ki ga najdemo na področju raziskovalnih
projektov, programov, magistrskih in doktorskih del. Obstajajo številne definicije tega
pojma, zato so v delu predstavljena različna mnenja znanstvenikov, ki se v določenih delih
povezujejo. Glede uporabnosti znanosti je pomembno njeno razumevanje, ki tako
pripomore k večji uporabnosti njenih dosežkov v praksi. Rezultate in dosežke
raziskovalcev pri raziskovanju je pomembno pravilno interpretirati, razložiti in predstaviti.
Vendar je pomembno tudi poznavanje preteklih razlag, na osnovi katerih lahko
raziskovalec določene novosti sprejme ali zavrne ali mu prinesejo nepredstavljive
rezultate, nova še nepoznana dejstva, ki kot dosežek v znanosti vodijo v novo
raziskovanje. Prav zato pravimo, da je znanost tudi dinamična, saj določenih dosežkov ni
mogoče potrditi kot dokončno stopnjo, predstavlja le zavedanje o pojavu na določeni
stopnji. Za vsako področje raziskovanja je pomembno, da se opredeli kot znanost oz.
znanstvena disciplina, ki se lahko le z ločnico od drugih področijsamostojno specializira.
Bistvena je praktična razmejitev med različnimi disciplinami. Znanost, ki se želi opredeliti
kot znanost, mora izpolnjevati določene pogoje, ki jih številni avtorji določajo različno,
vendar je med njimi veliko povezanosti. Vsaka znanost mora imeti sebi lasten predmet
proučevanja, lasten znanstveni inštrumentarij, upoštevati mora empirično preverjanje
hipotez in rezultatov ter funkcionalno povezanost z drugimi znanostmi, poznati več
potrjenih hipotez kot temelj nadaljnjega raziskovanja, razpolagati s kakovostnim
raziskovalnim kadrom, raziskovalno opremo in infrastrukturo.
Magistrsko delo v svojem pretežnem delu obravnava in proučuje upravno znanost, razvoj
katere sega v čas nekdanje skupne države Jugoslavije. V tistih časih, v letih 1950–1980,
je razvoj upravne znanosti potekal ločeno v dveh smereh. Ljubljanska šola upravne
znanosti je združevala slovenske raziskovalce, na Pravni fakulteti v Zagrebu pa je delovala
zagrebška šola upravne znanosti pod vplivom Eugena Pusića. Na slovenskih tleh sta bila
zelo aktivna France Bučar in Lovro Šturm. Upravna znanost zagotovo spada med novejše
znanstvene discipline, saj njeni začetki segajo v petdeseta leta. Še v nekdanji Jugoslaviji
so se izoblikovali zelo različni pogledi in mnenja ob določanju njenega pojma, obsega ter
vsebine proučevanja.

Na našem ozemlju je imel pri njeni uveljavitvi pomembno vlogo prav Inštitut za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je bil ustanovljen leta 1956. V njem so delovale
številne raziskovalne skupine, skupno 165 raziskovalcev, sestavljene izrazito
interdisciplinarno. Sodelovali so pravniki, ekonomisti, sociologi, psihologi, gradbeniki,
geografi in zdravniki. Njihove raziskave so proučevale zanimive vsebine iz javne uprave.
Tudi kasneje, od leta 1956 do 1990, so bile izvedene številne raziskave iz javne uprave,
vendar je njen razvoj po letu 1980 kljub temu zamrl.
Preden se je uprava začela razvijati samostojno kot znanost, je bila le veda o upravi, ki se
je razvijala v okviru drugih znanosti. Precej časa so se različni avtorji spraševali, ali je
veda o javni upravi samostojna znanstvena disciplina s samostojnim področjem
proučevanja ali je sintetična znanstvena disciplina, ki izsledke drugih družbenih ved
sintetizira v novo kakovost. Enoznačne trditve ni mogoče postaviti, saj je glede na
opredelitve v delu neki omejen čas na določenem območju veljala ena ugotovitev, kasneje
pa so jo ovrgli in sprejeli drugo. Danes je razvoj upravne znanosti v Sloveniji na dobri
razvojni poti, dosežki njenih raziskovanj razširjajo obzorja drugim raziskovalcem in
znanstvenikom, omogočajo sprotne preizkuse v praksi ter analize. Upravna znanost, ki je
danes po svoji naravi empirična znanstvena disciplina, ima za predmet svojega
proučevanja vlogo upravnih organizacij v družbi in vedenje ljudi v teh organizacijah. Na
drugi strani pa upravno-pravna znanost kot normativna znanstvena disciplina proučuje
upravnopravna razmerja, ki izhajajo iz interpretacije, sistemizacije in uporabe pravnih
predpisov. Upravna znanost raziskuje vse, kar je povezano z upravnim delovanjem, vse za
upravno dejavnost specifične značilnosti in pojave. Njen namen je proučevanje in
raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj različnih znanstvenih disciplin o fenomenu
uprave, zato da se izboljšata organizacija in delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega
delovanja.
Delo je sestavljeno iz sedmih vsebinskih poglavij, razdeljenih na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu obravnavam upravno znanost kot samostojno znanost, njeno
razmejitev s stroko, vedo in disciplino ter začetke njenega razvoja v nekdanji Jugoslaviji in
samostojni Republiki Sloveniji. Temeljne značilnosti upravne znanosti (kot samostojno
poglavje) opisujejo prve začetke razvoja upravne znanosti skozi zgodovino ter primerjalni
vidik razvoja v Franciji, Nemčiji in drugih evropskih državah ter ZDA. Prav tako to poglavje
opredeli naloge, predmet, metode in nosilce upravne znanosti. V praksi se upravna
znanost pogosto zamenjuje z drugimi znanostmi, zato v četrtem poglavju obravnavam
ločitev upravne znanosti od pravne in upravnopravne ter ugotavljam njihove stične točke.
Opisujem, po čem se razlikuje od ekonomske znanosti in organizacijskih ved. Samostojno
peto poglavje opisuje predmet upravne znanosti in z njim povezane pojme, kot so
upravljanje, javna uprava, upravno pravo in javni interes/javna korist.
Empirični del predstavlja vsebinska in metodološka izhodišča ter analizo raziskave upravne
znanosti na habilitacijskih področjih, pri bibliografskih dosežkih ter v raziskovalnih
projektih. V zaključnem delu so predstavljene sklepne ugotovitve.

Glavni cilj raziskave je bil, na podlagi hipotez dokazati, da upravna znanost v Sloveniji
danes, po letu 2000, obstaja. Na podlagi podatkov iz 70. in 80. let 20. stoletja je razvidno,
da se je v tistem času upravna znanost najbolj razvijala. Vendar tudi danes obstajajo
številni razlogi za to, da se upravna znanost klasificira kot samostojna znanstvena
disciplina. Številni uveljavljeni raziskovalci, znanstveni bibliografski dosežki, raziskovalni
projekti in študijski programi, ki po svoji vsebini segajo na področje upravnih znanosti, so
dokaz, da upravna znanost ne samo obstaja, ampak se tudi še razvija. To dokazuje tudi to
delo z zastavljenimi hipotezami:
–
Upravna znanost po svoji vsebini, področju raziskovanja, značilnostih, metodologiji
in kriterijih, ki so določeni za samostojne znanosti, tudi danes, po letu 2000, v
slovenskem prostoru izpolnjuje merila za samostojno znanost.
–
Habilitacijska področja na izbranih visokošolskih zavodih so oblikovana tako, da
njihova umestitev v upravno oz. upravnopravno oz. pravno znanost ni jasna.
–
Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje
raziskovanja iz pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz vsebin upravnih
znanosti. Vsaj 20 odstotkov vpisanih znanstvenih del nosilcev upravno-pravnih
predmetov na izbranih visokošolskih zavodih v zadnjih treh letih (2007–2009) bi bilo
treba vključiti v upravno znanost.
–
Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje
raziskovanja iz pravnih znanosti, so nosilci/sodelavci raziskovalnih projektov tudi iz
vsebin upravnih znanosti. Vsaj 20 odstotkov vpisanih raziskovalnih projektov
nosilcev upravno-pravnih predmetov na izbranih visokošolskih zavodih v zadnjih treh
letih (2007–2009) bi bilo treba vključiti v upravno znanost.
Upravna znanost je vsekakor samostojna in popolnoma ločena od drugih znanosti.

2.

UPRAVNA ZNANOST KOT SAMOSTOJNA ZNANOST

2.1

Opredelitev znanosti

2.1.1. Splošno o pojmu znanosti
Znanost je družbeni pojav, kot so to tudi književnost, umetnost, pravo in vera – ne glede
na tehnične uspehe, in ne raste iz civilizacije kot stranski in osamljen poganjek, ampak
ima vse svoje korenine v socialnih, političnih, gospodarskih in ideoloških tleh neke dobe
(Rousseau, 1955, str. 11). Samega pojma znanosti nikoli ne bo mogoče enoznačno,
natančno in dokončno opredeliti, saj ima v svoji naravi koncept (samo)spreminjanja,
poleg tega pa so tudi posamezne discipline raziskovanja tako zelo raznolike, da jih tudi s
podrobnimi poimenovanji ni mogoče izčrpno določiti (Štrajn, 1996, str. 3).
Enciklopedija Slovenije znanost opredeljuje kot (Enciklopedija Slovenije, 2001, str. 195):

»Znanost je celota metodičnega raziskovanja sveta ter sistematično urejenih in dokazljivih
spoznanj. Bistvo znanosti kot raziskovalnega in sistematizirajočega procesa, ki se kaže v
vzročno-posledično, tematsko, kronološko ali drugače urejenem znanju, sta metodičnost
in disciplinarna urejenost. Do znanstvenih rezultatov prihaja znanost s temeljnimi in
aplikativnimi oz. uporabnimi raziskavami. Prve vodijo do osnovnih spoznanj, druge
razvijajo spoznanja uporabne vrednosti. Pri slednjih se znanost povezuje s prizadevanji
tehnike in tehnologije in pospešuje izumiteljstvo.«
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1679) pa opredeljuje znanost kot
»dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do sistematično izpeljanih, urejenih in
dokazljivih spoznanj«. V splošnem je znanost skozi zgodovino prešla skozi tri razvojne
faze. Srednji vek je pojem znanost prenašal na filozofijo in kasneje teologijo. Kriteriji
znanosti so bili v tem času (18. stoletje) nujnost, vsesplošnost in sistemskost. Anglosaški
pojem znanosti se je uporabljal pri matematičnih in naravoslovnih vedah, medtem ko sta
bila humanistika in družboslovje iz tega pojma, »science«, izključena. Kontinentalni
nemški pojem znanosti pa je vključeval humanistične, družbene, kulturološke znanosti in
teologijo. V 19. stoletju so se uveljavile naravoslovno-matematične znanosti, v 20. stoletju
pa se jim je pridružila tudi še humanistika.
V novem veku odkrivanja znanosti je bil značilen vidik raziskovanja in tako se je pojem
znanosti razširil na raven evropske intelektualne tradicije (Kirn, 1996, str. 16–17).
Začetki znanosti izhajajo iz starogrške filozofije, ki je ločevala pojavno obliko in bistvo
sveta. Iz nje se je znanost najprej razvila na naravoslovnem področju in se kasneje širila
na druga področja. Znanstvena metoda se je uveljavila s kartezijanskim skepticizmom in v
17. stoletju z racionalizmom znanost utrdila kot posebno družbeno dejavnost
(Enciklopedija Slovenije, 2001, str. 195). V starogrški kulturi znanost ni bila samo vedenje,
temveč način življenja, »bios theoretikos« za razliko od »bios praktikos«.

Pojem znanosti je odvisen od razmerja med filozofijo in znanostjo, in sicer kako se med
znanostjo in filozofijo ta razlika vzpostavlja in kakšna je filozofska refleksija znanosti (Kirn,
1996, str. 17).
Znanost obstaja že več kot dva tisoč let, vendar je preučevanje znanstvenega ustvarjanja,
t. i. znanost o znanosti, stara šele pol stoletja. Na splošno znanost opredelimo kot
sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z
obstoječim znanjem (Wikipedija, Prosta enciklopedija, 2010). Po tej definiciji ločimo dve
veji znanosti: (1) temeljna ali bazična znanost, ko znanstveniki proučujejo temeljne
naravne značilnosti – v času odkritja ti izsledki nimajo nobene uporabne vrednosti, ter (2)
uporabna ali aplikativna znanost, ko so njeni izsledki uporabni v vsakdanjem življenju.
Podrobnejša klasifikacija pa določa seznam znanosti in loči: eksaktne in naravoslovne
znanosti, tehniške znanosti (vede, stroke), medicinske znanosti, agrarne (biotehniške)
znanosti, družbene znanosti, humanistične znanosti in znanosti o umetnosti.
Znanost je svobodna dejavnost in temelji na načelih svobode, avtonomnosti raziskovalcev,
raznovrstnosti znanstvenih mnenj in metod, nedotakljivosti in varstva človekove osebnosti
in dostojanstva, etičnosti in odgovornosti raziskovalcev za posledice njihovega dela,
prepletenosti raziskovanja in visokošolskega izobraževanja in mednarodne vključenosti,
odprtosti in sodelovanja1.
Znanost je tudi urejena vednost (vedenje) o svetu, to je o posameznih področjih tega
sveta (Zabel, 2009, str. 286). Znanost potrebuje ustrezno pozornost in skrb vseh ljudi.
Zato so ključna vprašanja njenega razvoja in obstanka zlasti družbeni problemi. Tudi
Evropska unija se pomena znanosti močno zaveda (lizbonski cilji) in temu ustrezno ukrepa
(finančna sredstva, mobilnost raziskovalcev, razpoložljiva infrastruktura, vpetost v
družbeno okolje, uporabnost rezultatov ...). Predmet preučevanja znanosti ni nikoli samo
znanost sama, njeni raziskovalci in raziskovalke, inštituti in univerze, denar in doseženi
rezultati, temveč tudi širše kulturno, družbeno, ekonomsko in politično okolje, v katerem
znanost deluje in raziskuje. Preučevanje znanosti je ne nazadnje predmet znanosti same.

Razumevanje pojma znanosti je zelo pomembno tako pri razumevanju raziskovalnih del,
programov, projektov, magistrskih in doktorskih del kot tudi pri razumevanju
usposobljenosti za določene nazive. Razumevanje znanosti naj bi pripomoglo tudi k
preseganju pogostega mnenja o odmaknjenosti znanosti od življenjske prakse in na ta
način prispevalo k večji uporabi znanstvenih dosežkov ter kakovostnejši uporabi določene
vsebine (znanosti) v praksi. Obstaja veliko definicij znanosti in težko bi lahko določili eno
samo. Mnenja znanstvenikov so različna, vendar v določenih delih tesno povezana, med
njimi ni bistvenih razlik. Vsi avtorji se strinjajo, da znanost vključuje sistem kognitivnih
dejstev, pojavov, načel, podatkov, informacij, teorij, zakonitosti in zakonov o objektivni
realnosti narave, do katerih so znanstveniki prišli z objektivnimi znanstvenimi metodami,
1
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upoštevajoč zakonitosti iz preteklosti, sedanjosti in prihodnjih družbenih pojavov (Zelenik,
2004, str. 14). Znanost ima glavno nalogo odkrivanja resnice ter določitev nekih
zakonitosti v naravnih in družbenih pojavih. To so različne teorije o posameznih pojavih,
zato je težko postaviti eno samo opredelitev znanosti. Strokovna javnost si pogosto ta
izraz tolmači premalo točno, premalo razume njegovo bistvo in razmejitev od ostalih
pojmov, kot sta veda in disciplina.
Znanost danes predstavlja enega najpomembnejših družbenih podsistemov, ki se iz dneva
v dan in pomembno povezuje z drugimi podsistemi. Znanost je nastala kot posledica
potreb družbenega razvoja, da bi tako s časom postala neodvisen družbeni sistem,
povezan tudi z drugimi podsistemi (Zelenika, 2007, str. 379).
Pred nadaljevanjem obravnave pojma znanosti je smiselno za lažje razumevanje nadaljnje
vsebine dela predstaviti pomembno ločnico in poznavanje nekaterih drugih v javnosti
pogosto napačno uporabljenih ali slabo razumljenih pojmov.

2.1.2 Razmejitev znanosti s stroko in vedo ter disciplino
Ločitev znanosti od vede. Véda je skupek znanj, postopkov in metod, ki preučujejo in
razvijajo znanje o določeni temi, stvari (Wikipedija, Prosta enciklopedija, 2010). Vede
delimo na: humanistične, družbene, naravoslovne ter interdisciplinarne vede, ki združujejo
znanje dveh ali več samostojnih ved oz. njihovih disciplin. Veda je zgodovinsko nastala in
je v sebi zaključena enota raziskovanja in teoretiziranja, ki pozna svojo skupnost
strokovnjakov, ima skupne cilje, teoretske koncepte, priznana dejstva, metode dela.
Interdisciplinarne vede združujejo znanje dveh ali več samostojnih ved oz. njihovih
disciplin. To so astrobiologija, astrofizika, astrokemija, biofizika in biokemija.
Termin disciplina je v splošni slovarski literaturi kot tudi v strokovni slovarski literaturi
opredeljen v naslednjih pomenih: stroka, panoga, sistem pravil in ukrepanje. Znanstvena
disciplina je zaključena enota raziskovanja in teoretiziranja, ki ima svoje skupne cilje,
teoretske koncepte, priznana dejstva, metode dela ter preteklo znanje. Znanstveno
disciplino določajo njen predmet (pojavi, ki jih razlaga in sistematično opisuje),
raziskovalne metode, skupina problemov, ki jih rešuje, ter teorija (paradigma), tj. logično
zgrajena celota uvidov v obravnavani predmet in rešitve problemov (Henting, 1987).
Različne discipline tvorijo bolj ali manj sistematične povezave tako v okviru širše
znanstvene stroke kot v okviru več-, inter- ali transdisciplinarnih povezav. Discipline se
lahko notranje delijo na nove poddiscipline, tako nastaja disciplinarno drevo znanosti, ki je
podlaga klasifikacij znanosti.
Akademska disciplina je veja znanosti, ki se predava na univerzi ali ustrezni ustanovi.
Vsaka disciplina ima običajno poddiscipline, razlikovanje med njimi pa je včasih arbitrarno.

V srednjeveški Evropi so imele univerze samo štiri fakultete, in sicer za filozofijo, teologijo,
medicino in pravo. Pravo je imelo nekoliko nižji status kot prve tri. Kasneje, v moderni
dobi, se je ta sistem razdelil in spremenil.

Stroka je območje raziskovanja in praktične dejavnosti, ki je usmerjena v posebne cilje.
Med stroko in poddisciplino ni jasnih meja, na splošno so poddiscipline bolj teoretsko
zaokrožene, stroke pa bolj pragmatično ali zgodovinsko zaokrožena območja raziskovanja
(Ule, 2009, str. 12). Značilne stroke so medicinske, npr. onkologija in psihoterapija,
tehnične stroke, npr. gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika in računalništvo, pa tudi
znanstvene stroke, kot so npr. matematična fizika, astronomija, fizikalna kemija, botanika,
razvojna psihologija, sociologija religije, fonetika, historično jezikoslovje ipd. (Heckhausen,
1987). Nekatere stroke pripadajo več disciplinam, različne stroke pa lahko spadajo pod
isto disciplino. V prvem primeru govorimo o multi, inter- ali transdisciplinarnih strokah, kot
npr. kognitivna znanost, ta stroka spada pod psihologijo, računalništvo, nevroznanost,
filozofijo in še nekatere druge discipline. Na področju humanistike prevladujejo različne
stroke, disciplin pa je malo. Pogosto je to sodelovanje različnih strok znotraj iste
discipline, torej za intradisciplinarnost. Širši pojav pa je prekodisciplinarnost, ki pomeni
študij ali raziskovanje, pri čemer je določen pojav, ki ga standardno obravnava določena
stroka, opazovan še s stališča kake druge vede.
Glede na zgoraj opredeljene pojme – stroka, znanost, veda in disciplina – za vsakega
posebej za lažjo ponazoritev predstavljene vsebine navajam konkreten primer. Na
obravnavanem področju družboslovja so to :
−
stroka: javna uprava
−
znanost: upravna znanost
−
veda: družbene vede
−
disciplina: uprava
V praksi raziskovalci v splošnem najpogosteje objavljajo znanstvena in strokovna dela, ki
so nadalje specificirana po vsebinski prepoznavnosti na (po Tipologiji dokumentov/del za
vodenje bibliografij v sistemu COBISS, 2008):
Znanstvena dela: izvirni znanstveni članki, pregledni znanstveni članki, kratki znanstveni
prispevki, znanstveni prispevki na konferencah (tudi vabljena predavanja), povzetki
znanstvenih prispevkov na konferencah, samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v
monografskih publikacijah, znanstvene monografije, znanstvene zbirke podatkov ali
korpusi.
Strokovna dela: strokovni članki, strokovni prispevki na konferencah (tudi vabljena
predavanja), povzetki strokovnih prispevkov na konferencah, samostojni strokovni
sestavki ali poglavja v monografskih publikacijah, strokovne monografije.

O tem, kdaj je določen članek znanstveni ali strokovni, odločajo predvsem recenzenti (pri
znanstvenih revijah so to ugledni univerzitetni profesorji, tudi iz tujine) pri revijah, ki
določijo, ali se določen tip članka lahko (je primeren) uvrsti v določeno revijo (glede na
naravo revije – znanstvena ali strokovna). Če članek ni primeren, se o tem avtorja na
ustrezen način obvesti in zavrne njegov članek. Tip članka se ugotovi na podlagi:
−
navedbe o tipu, ki je praviloma v zaglavju članka;
−
navedbe, da revija objavlja samo članke določenih tipov, ki jo praviloma uredištva
objavijo v navodilih avtorjem;
−
naziva rubrike, v kateri je objavljen članek, če je revija razdeljena na tak način.
Razlika med znanstvenim in strokovnim člankom je v tem, da je izvirni znanstveni članek
samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko
ponovi, ugotovitve pa preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Introduction,
Methods, Results and Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptiven način
za deskriptivna znanstvena področja. Objavljen mora biti v znanstveni reviji z
recenzentskim sistemom sprejemanja člankov in recenziran. Recenzentski sistem mora biti
razviden iz navodil avtorjem. Strokovni članek pa je predstavitev že znanega, s
poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost
besedila pa prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev strokovne ali znanstvene revije,
v kateri je objavljen.
Raziskovalcem je v praksi lažje doseči strokovne objave, saj so recenzentski postopki
milejši in hitrejši. Vendar strokovne objave nimajo takšne veljave kot znanstvene, pri
čemer je to pomembno za raziskovalce, še posebej visokošolske učitelje in sodelavce,
zaradi habilitacijskih postopkov.

2.1.3 Posebnosti družboslovnih znanosti
V družboslovju je na področju raziskovanja zelo pomembno predvsem interpretiranje,
razumevanje gradiva in evidenc. Pravilna interpretacija omogoča prave razlage dejstev,
podatkov in rezultatov. Raziskovalec mora poznati obstoječe interpretacije, razlage, včasih
jih mora tudi zavrniti, biti mora odprt za novosti, nepredstavljive rezultate, ki mu prinašajo
nova in še nepoznana dejstva.
Pojem znanosti se pogosto uporablja na področju raziskovanja, pri čemer nemalokrat
slišimo izraz znanstveno raziskovanje ali znanstvenoraziskovalni projekti. Ker ni znanosti
brez raziskovanja, bom na kratko pojasnila razliko med raziskovanjem in znanostjo ter
njuno povezanost, saj včasih določeni projekti niso raziskovalni, še manj pa znanstveni.
Prav zato je zelo pomembno razumevanje tega pojma in njegovo razlikovanje v primerjavi
z drugimi opredelitvami. Raziskovalno delo je (Zabel, 2009, str. 289) smotrna uporaba
človekovih intelektualnih in fizičnih sposobnosti za raziskovanje, tako raziskovalnega dela
ni brez človekove udeležbe. To je iskanje nečesa novega, nečesa še neraziskanega,
nečesa, kar prinaša nov dosežek in novo spoznanje k obstoječim znanstvenim vedenjem.

Glede na cilje raziskovanja ločimo temeljno, razvojno in uporabno (aplikativno)
raziskovanje.
Temeljno raziskovanje nekateri opredeljujejo kot znanstveno raziskovanje. Pri tematsko
usmerjenih temeljnih raziskovalnih projektih gre, tudi po mojem mnenju, za odkrivanje
nečesa novega, nečesa neodkritega, kar bo dopolnilo znanstveno vedenje. Rezultati teh
raziskav so pogosto označeni kot znanstveno vedenje, ni pa nujno. Ločnica je ozka.
Rezultate temeljnih raziskav uporabijo razvojne raziskave, ki poskušajo izboljšati uporabo
rezultatov temeljne raziskave za konkreten namen. O raziskovanju ne moremo govoriti
takrat, ko gre za zbiranje nekega znanja ali analize gradiv. Je pa to vsekakor nujna
(pred)faza glavnega raziskovanja.
Vsako raziskovalno delo vključuje naslednje stopnje (razlike glede na predmet in področje
raziskovanja):
−
zbiranje in merjenje podatkov,
−
raziskava virov,
−
pregled že znanih ugotovitev in dejstev,
−
urejanje podatkov, iskanje prototipov,
−
oblikovanje hipotez,
−
preverjanje hipoteze na podatkih,
−
napovedovanje in preverjanje napovedi.
Končna stopnja je znanstveno vrednotenje obravnavanega pojava (Zabel, 2009, str. 291–
292).

Evropski dokumenti pojem znanosti nadomeščajo s pojmom raziskovanje in razvoj (R&D –
Research and Development). Uredba Evropske komisije št. 2659/20002 utemeljuje R&D
kot »pridobivanje uporabnega znanja (know-how) o izdelkih ali postopkih, izvrševanje
teoretičnih analiz, sistematičnega študija ali preizkušanja, vključno s poskusno
proizvodnjo, tehničnega testiranja izdelkov ali postopkov, vzpostavljanje potrebne
materialne osnove (facilities) in pridobivanje pravic industrijske lastnine za rezultate«3.
V nadaljevanju bo poudarek na tistih vidikih pojma znanosti, ki so najbližje obravnavani
tematiki in katerih avtorji posegajo na obravnavano področje (družboslovje) tega dela.
Raziskovalec na področju družboslovja je znanstvenik toliko časa, dokler je pripravljen na
nova odkritja in presenečenja, ki jih prinašajo novi podatki. Le-ti lahko pokažejo povsem
nova dejstva, ki starim in že znanim dejstvom podajo nov ali drugačen pomen, drugačno
interpretacijo.

2

Uredba Komisije (ES) št. 2659/2000 z dne 29. novembra 2000 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine
sporazumov o raziskavah in razvoju, Uradni list L 304, 5. 12. 2000, str. 7–12.
3
Prav tam, četrti odstavek 1. člena.

2.1.4 Opredelitev posamezne discipline kot znanosti
Za vsak del raziskovanja je brez dvoma pomembno, da se opredeli kot znanost oz. kot
specifična znanstvena disciplina. Z ločevanjem od drugih specialnih področij posamezna
disciplina proizvaja strokovno znanje in se specializira. Končno je tudi svojska učinkovitost
(znanstvene) resnice odvisna od disciplinarnosti (Frodeman in Mitcham, 2007, str. 506).
Raziskovalno področje, ki se oblikuje kot samostojna znanstvena disciplina, postane bolj
prepoznavno in pomembnejše. Grizold (1989, str. 8) identificira tri pogoje, ki znanost
ločujejo od zdravorazumskega spoznanja:
1.
Predmet proučevanja: v družbi mora obstajati pojav ali več dejstev, ki jih ne
proučujejo druge obstoječe znanosti ali jih proučujejo le obrobno. Na ta način
nastane v družbi realna potreba po tem, da ta pojav oziroma dejstva prouči posebna
znanost (Grizold, 1989, str. 8).
2.
Lasten znanstveni inštrumentarij – za vsako znanstveno proučevanje in dokazovanje
pojavov in problemov je značilen natančen postopek, ki se uporabi pri proučevanju
dejstev. Znanost pozna poleg splošnih metod raziskovanja razvoja tudi svoje
posebne metode za odkrivanje, preverjanje in dokazovanje znanstvene resnice
(Grizold, 1989, str. 8).
3.
Empirično preverjanje hipotez in rezultatov, ki so rezultat teoretičnega dela.
Grizold določa še nekatere druge pogoje, ki so pomembni za vzpostavitev znanstvene
discipline:
−
več potrjenih hipotez kot temelj nadaljnjega raziskovanja,
−
znanstveno-kategorialni aparat,
−
funkcionalna povezanost z drugimi znanostmi,
−
kakovosten raziskovalni kader,
−
raziskovalna oprema in infrastruktura.
Tudi Jelušičeva in Malešič (1989, str. 17) podobno opredeljujeta znanost in njene bistvene
ter razločujoče elemente: »znanost je pojmovna interpretacija objektivne realnosti. Vsaka
interpretacija, ki se hoče legitimirati kot znanost, mora zadovoljiti določenim kriterijem.
Znanost mora imeti jasno opredeljen predmet proučevanja, imeti mora metode
proučevanja, teoretično paradigmo, upoštevati pa mora tudi norme iskanja znanstvene
resnice.
Naloga vsake znanosti je, da določi pojave in zbere dejstva s proučevanega področja, da
ugotavlja, kako, zakaj in čemu nastajajo, da jih ureja in razvršča. Na ta način se zberejo
določene ugotovitve, sklepi in spoznanja, ki odsevajo skupne in značilne lastnosti pojavov
s preučevanega področja. Nastanejo zakoni, ki določajo njihov nastanek, spreminjanje in
njihov razvoj. Skratka, za preučitev določenega področja potrebuje vsaka znanost svojo
metodo, ki ji omogoča zbiranje in analizo podatkov. Kušej pravi, da »metoda pomeni tisti
načrtno izbrani način, ki se z njim posamezna znanost loteva gradiva svojega
preučevanja, da bi dosegla najbolj zanesljiva in uporabna dognanja« (Kušej, 1998).

Pomembna so raziskovalna orodja, raziskovalne metode ter pravilno opredeljeno področje
raziskovanja. Po Kušeju (Kušej, 1998, str. 326) je namen vsake znanosti, da so dosežki
njenih raziskav v prid praksi, ki naj omogoči čim boljše življenje čim večjemu številu ljudi.
Zabel (Zabel, 2009, str. 287) znanost opredeli kot skupnost znanja, vedenja ali spoznanja
o določenem pojavu ali področju narave, človeka ali družbe. Tako se lahko znanost
razume na različnih področjih – družbenih in tehnoloških. Znanost je vedenje o določenem
področju ali določenem pojavu narave, družbe ali človeka. Tako ni splošne znanosti.
Znanost posega na prav vsa področja v naravi. Razlike nastajajo pri posameznih
področjih, kot so medicina, tehnika in družboslovje, ki imajo vsako svoje zakonitosti in
zato različne opredelitve znanosti. Vedenje je običajno sistematično urejeno, vključuje vse
sestavne dele obravnavanega pojava, njegovo notranjo zgradbo in medsebojno
povezanost delov, odvisnost od drugih pojavov in vpliv na druge pojave, razvoj pojava od
nastanka do prenehanja, vključitev pojava v širši sistem in procese v pojavu. To pomeni,
da je znanost celovito vedenje o obravnavanem predmetu. Za znanstveno vedenje sta
pomembni dve značilnosti, to sta splošnost in zakonitost. O splošnosti govorimo takrat, ko
v vseh pojavih, ki jih raziskujemo, odkrijemo vsaj nekatere enake značilnosti. Ti dve
značilnosti pa nista dokazljivi na prav vseh področjih. Ugotavljanje splošnosti v družbenih
vedah je težje zaradi individualnih značilnosti. Splošnost se izraža v dejstvu, da obstajajo
enaki pojavi in v njih enake značilnosti, možnosti poskusa pa so skoraj izključene, pri
čemer je splošnost povezana z zakonitostjo. Enake značilnosti lahko pričakujemo tudi v
enakih pojavih v prihodnosti. Torej so to predvidevanja.
Za znanost 21. stoletja je značilno (po al Sayegh Petkovškovi, 2007, str. 21):
1.
Znanost je družbena: ko odkritje prizna znanstvena skupnost, potem neki dokaz
dejansko postane znanstveno dejstvo. To je odločitev znanstvenikov, ki jih je treba
prepričati, pri čemer ima tukaj vlogo tudi politika. Pojavijo se tudi možnosti za
neetičnost.
2.
Znanost je konservativna: znanstveniki običajno težijo k temu, da se temeljne
raziskave in temeljna znanost ohranijo, in so proti bistvenim spremembam.
Uveljavljeni znanstveniki pa lahko odločajo o virih financiranja raziskav, vsebini in
smeri raziskav itd.
3.
Znanost je zelo draga: uveljavljeni znanstveniki odločajo o novih raziskavah, ki se
običajno ujemajo z njihovimi tezami, saj vrhunska znanost zahteva skrbno
premišljene načrte in drago infrastrukturo.

Razmišljanje o znanosti, znanstveno vedenje se stalno razvija, včasih tudi spreminja, je
dinamično. Znanje ljudi se namreč vsak dan spreminja, dopolnjuje in nadgrajuje. Novost
znanstvenega vedenja pomeni, da zoper dosedanje vedenje kljub razvoju ni mogoče
ugotoviti dejstev, ki bi to vedenje ovrgla. Znanstveno vedenje mora upoštevati vse
obstoječe in dosedanje dosežke ter raziskave. To upoštevanje je pozitivno takrat, ko gre
za sprejemanje obstoječih dosežkov drugih avtorjev in njihovo vgrajevanje v novo
vedenje in v novo znanost. Upoštevanje je lahko tudi negativno, in sicer takrat ko gre za
zanikanje starejših dosežkov drugih avtorjev in nadomeščanje z novimi. To se zgodi
takrat, ko so avtorji na podlagi novih spoznanj, raziskav in raziskovalnih orodij prišli

do drugačnih spoznanj in vedenj. Omeniti velja tudi pojem izvirnost, ki pomeni, da je
znanstven dosežek mogoče pripisati določenemu avtorju. Raven in obseg novosti sta
različna. To je lahko splošna zakonitost ali ugotovitev že znane zakonitosti na novem
področju, prikaz določenega področja, vendar nove ugotovitve o strukturi tega področja in
nova stališča v obstoječem vedenju.
Dinamičnost razvoja znanosti je povezana tudi z znanstvenim dvomom. Kušej (1998)
razlaga, da znanstveni dvom ne pomeni neznanja, ampak je tak dvom mogoč le, če dovolj
natančno poznamo obstoječe dosežke. Zato znanstveni dvom pomeni, da spoznanja
dopolnjujemo z aktivnim ravnanjem, ko proučujemo in upoštevamo razvoj pojava ter
njegovega okolja, ko uporabljamo nove metode, nove poglede in preverjamo argumente
za znanstvene ugotovitve. »Znanost je zato nujno samokritična, usmerjena k stalnemu
preverjanju dosedanjih dosežkov.« (Zabel, 2009, str. 288) Zaradi dinamičnosti prav tako
določenega spoznanja ne moremo razglasiti za dokončno spoznanje. Govorimo lahko le o
praktični resnici ali o vedenju o pojavu na določeni stopnji.
V tesni povezavi s pojmom znanost je tudi pojem znanost o znanosti. Znanost o znanosti
je interdisciplinarna in multidisciplinarna znanost, ki proučuje izkušnje implementacije
znanosti, znanstvenih metod, znanstvenih zakonov, znanstvenih zakonitosti, znanstvenih
teorij v teoretičnem in praktičnem reševanju aktualnih znanstvenih fenomenov v znanosti.
Nizka stopnja družbenoekonomskega razvoja je povzročila tudi nizko stopnjo razvoja
znanosti, njeno izoliranost in zaprtost. Ravno nasprotno je pospešen razvoj na
družbenoekonomskem področju pospešil razvoj znanosti. Zaradi tega in pozitivnih posledic
takšnega razvoja se je razvila znanstvenoraziskovalna dejavnost.

Norme za iskanje znanstvene resnice je natančno razdelal Robert Merton. »K vprašanju
profesionalne etike je pristopil kot k zbiru vrednot oz. norm, ki v znanstveni skupnosti
sicer niso kodificirane, vendar v posameznih situacijah aktivno opredeljujejo ravnanje
članov znanstvene skupnosti.« (Mali, 2002, str. 79) Temeljna načela etosa znanosti so:
univerzalnost (znanstveno vedenje je neodvisno od nacionalne, spolne, ideološke in
druge opredeljenosti), komunalnost (rezultati znanstvenega dela niso znanstvenikovi,
temveč so last človeštva in se lahko kot taki uporabljajo za nadaljnji razvoj znanosti),
nepristranost (namen znanstvenega dela je izključno napredek znanstvenega vedenja),
sistematični (organizirani) skepticizem (znanstveno vedenje je podvrženo nenehnemu
nadzoru), skromnost (znanstvenik mora priznavati intelektualni dolg znanstvenikom pred
njim) in izvirnost (zavezanost kreativnosti in novitetam). (Mali, 2002, str. 81). Po mnenju
Jelušičeve in Malešiča (1989, str. 17) pa »omenjene vrednote niso samo merilo za
ravnanje znanosti, temveč hkrati tudi merilo, preko katerega posamezne discipline
dosegajo svojo znanstveno legitimnost ali pa ne«.
Na podlagi predstavljenih opredelitev pojma znanosti in njegove povezave
raziskovanjem ločimo glavne kriterije, po katerih določimo znanstveno disciplino:

z

1.

2.
3.

Disciplina se mora legitimirati kot znanost, pri tem mora definirati svoj predmet
proučevanja in interesni vidik, metodo proučevanja, spoznavni interes ter celoto
teorij.
Kognitivni kriteriji zahtevajo lasten predmet proučevanja, lastne metode
proučevanja, empirično preverjanje dejstev in teoretično paradigmo (celota teorij).
Socialne kriterije opredeljuje število raziskovalcev in znanstvena komunikacija.

Navedeni kriteriji bodo skozi delo uporabljeni pri opredeljevanju uprave kot znanosti.

2.2 Temeljne znanosti (discipline) kot predhodnik upravne znanosti
Sama klasifikacija temeljnih znanosti ima zelo velik teoretičen in praktičen pomen. Razvoj
temeljnih znanosti in njihovo klasifikacijo označujejo tri glavne razvojne faze. Prva
razvojna faza se imenuje edinstvenost znanosti in vključuje obdobje antike in zgodnjega
srednjega veda. Filozofija je bila takrat edina znanost, ki je bila kot »znanost nad
znanostmi«, vključevala je vsa človeška znanja o naravi, društvu in mišljenju. Z drugo
fazo se je začel proces diferenciacije znanosti, to je bilo v obdobju od 15. do 18. stoletja.
Od do takrat edine znanosti filozofije so se odcepile specialne znanosti, najprej
matematika, mehanika, astronomija, kasneje pa še fizika, kemija, biologija, geologija,
sociologija in psihologija. Tretja faza je pomenila globljo diferenciacijo in integracijo
nekaterih znanstvenih disciplin v znanstvena področja. To obdobje se je začelo v 19.
stoletju in je pripeljalo do posameznih sistemov znanosti (Zelenika, 2007, str. 380).
V praksi se je ta klasifikacija znanosti kazala v optimalni organizaciji vzpostavitve mreže
znanstvenoraziskovalnih ustanov in institucij. Znanstveniki in raziskovalci z različnih
specialnih področij so se med seboj povezali, usklajevali ter sodelovali pri načrtovanju in
uresničevanju znanstvenoraziskovalnih programov, projektov in rezultatov. Izdajali so
specialne publikacije, kot so enciklopedije, učbeniki, monografije, zborniki in znanstveni
časopisi. Dodana vrednost klasifikacije znanosti pa so bila tudi specialna izobraževanja in
usposabljanja strokovnjakov, intelektualcev, znanstvenikov ter raziskovalcev.
Medtem ko na eni strani naravoslovne znanosti preučujejo predvsem naravo, na drugi
strani družboslovne znanosti in predvsem prvotna filozofija že od nekdaj razpravljajo in
iščejo dokaze, da bi doumeli svet in naš prostor v njem. Filozofi se sprašujejo o pomenu
pojmov, kot so resničnost, prav in narobe, ter tudi o umetnosti. Izraz filozofija je do 18.
stoletja vseboval še vse druge panoge, kot so fizika, biologija, matematika in tehnika, pri
čemer so bili in so še danes mnogi znani ter pomembni filozofi matematiki.

Tabela 1: Pomembni filozofi za razvoj družboslovnih znanosti
Obdobje
Ime in priimek
Vsebina raziskovanja
raziskovanja
filozofa
ok. 420–347 pr. n. št. Platon
Orisal svoj vzor politične uprave v
Državi. V svoji knjigi zavrača
demokracijo in poudarja, da vladanje
zahteva strokovnjake.
ok. 580–500 pr .n. št. Pitagora
Raziskoval pomen števil.
1596– 1650
Rene Descartes,
Prvi moderni filozof, ki je bil
francoski dualist,
prepričan, da obstajata dve vrsti
racionalist, matematik
substanc, telesna in duhovna.
1632–1704
John Locke
Angleški politični pisec in filozof, ki je
s svojimi spisi ustvaril teoretično
podlago sodobni demokraciji.
1712–1778
Jean-Jacques Rousseau Francoski filozof, ki je nasprotoval
omejitvam civilizirane družbe in
svetoval vrnitev k naravi.
1770–1831
G. W. F. Hegel
Trdil, da je zgodovina dogodkov in
misli konflikten proces, ki pelje k
neizogibnemu koncu. Menil je, da
nas zgodovina uči, da se od nje nikoli
ničesar ne naučimo.
1818–1883
Karl Marx
Utemeljitelj komunizma in leta 1876
objavil Kapital.
1844–1900
Friedrich Wilchem
Nemški filozof, čigar izjave, da nas
Nietsche
poganja volja do moči in da se bo
družba razvila v nadljudi, so vplivale
na ideje nacistične stranke.
1872–1970
Bernard Russel
Utemeljitelj matematike v fiziki.
1905–1980
Jean-Paul Sartre
Trdil, da človekova narava in usoda
nista naprej določeni, da ima
posameznik svobodno voljo in da je
sam odgovoren za svoja dejanja v
svetu, kjer ni natančne meje med
dobrim in zlom.
Vir: po po al Sayegh Petkovškovi, 2007, str. 17

Klasifikacijo znanosti Prosta enciklopedija opredeljuje kot seznam akademskih disciplin oz.
področij. Akademska disciplina je veja znanosti, ki se predava na univerzi ali drugi ustrezni
ustanovi. Vsaka disciplina ima običajno poddiscipline, pri čemer je razlikovanje med njimi
včasih arbitrarno. V srednjeveški Evropi so imele univerze le štiri fakultete, in sicer za:
filozofijo, teologijo, medicino in pravo. Pri tem je imela pravna fakulteta nekoliko nižji
status kot fakultete za ostala tri področja. V moderni dobi se je sistem podrobneje razdelil
in precej spremenil.

Tabela 2: Glavne znanosti in njihove poddiscipline
Zap. št.
1.

Glavne znanosti

Poddiscipline

Naravoslovne znanosti

1.1
1.2

Astronomija
Behavioristične znanosti

1.3

Biologija

1.4

Kemija

1.5

Fizika

1.6

Znanost o zemlji
2.

Matematika in računalništvo

2.1
2.1

Matematika
Računalništvo
3.

Družboslovne znanosti

3.1

Antropologija

3.2

Arheologija

3.3

Komunikacije

3.4

Ekonomija

3.5

Etnologija

3.6
3.7

Zgodovina
Geografija

3.8

Jezikoslovje

3.9

Psihologija

3.10

Semiotika

3.11

Sociologija
4.

Humanistika in umetnost
Študije področij
Umetnost
Klasika
Kreativno pisanje
Ples
Angleška literatura
Filmske študije in filmske kritike
Filologija
Filozofija
Folklore
Zgodovina
Lingvistika
Literatura in kulturne študije
Glasba
Mitologija
Verske študije
Gledališče
Ženske študije in študije spolov

Zap. št.

Glavne znanosti

5.

Poklicne/uporabne znanosti

Poddiscipline

Arhitektura in načrtovanje okolja
Gospodarstvo
Izobraževanje
Tehniške vede (inženirstvo)
Ergonomija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Družina in uporabne znanosti
Novinarstvo in množične komunikacije
Pravo
Bibliotekarstvo in informacijske vede
Zdravstvene vede
Obramboslovje
Politologija
Javne zadeve in javne službe

Vir: Wikipedija, Prosta enciklopedija, 2010
Za klasifikacijo neke znanosti je sprva bistvena praktična razmejitev dela med različnimi
disciplinami. Znanosti delimo na empirične in teoretične. Prve zgolj opisujejo, druge pa
odkrivajo obče zakonitosti. To razlikovanje se je izkazalo kot pretvarjanje časovnih faz v
razvoju vsake znanosti v kategorijo klasifikacije. Enako relativna se je izkazala delitev med
teoretičnimi in praktičnimi ali temeljnimi in uporabnimi (aplikativnimi) znanostmi. Do
izkušenj o relativnosti vsake klasifikacije vodi spoznanje o vzajemni povezanosti disciplin,
nenehnem spreminjanju, nastajanju ene iz druge z diferenciacijo ali njihovi povezanosti na
višji stopnji integracije. Ne glede na to se klasifikacije znanosti ne sme pretvoriti v
sredstvo ločevanja in vzajemne izolacije. Vendar je pri upravi to ravno obratno, glede
njenega področja, predmeta, ciljev in metod je treba olajšati številne prehodne oblike, jih
po potrebi povezati, kar kaže na njihovo osnovno enotnost kot sredstvo orientacije
človeka v svetu (Pusić, 2002, str. 59).

V sosednji republiki Hrvaški je bilo sprejetih pet kategorij znanosti4:
1.
2.
3.

4

Leta 1979 je bila sprejeta prva razvrstitev znanosti, po kateri je bilo določenih pet
glavnih znanstvenih polj in šestintrideset znanstvenih področij.
Leta 1989 je bilo določenih oseminštirideset znanstvenih področij, ki so vključevala
kar 345 znanstvenih disciplin.
Tretja kategorija znanosti v letu 1994 je določila naslednje glavne znanosti:
naravoslovje ter tehnične, biomedicinske, biotehnične, družbene in humanistične
znanosti ter petinštirideset znanstvenih polj.

Cf. Ibidem, p. 229243.
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Četrta klasifikacija znanosti je nastala v letih od 1997 do 2000. Znanost se je delila
na šest področij: naravoslovno področje, področje tehničnih znanosti, področje
biomedicine in zdravstva, področje biotehničnih, družbenih in humanističnih znanosti
ter na 49 znanstvenih polj in 243 znanstvene discipline.
Leta 2005 je bila narejena do danes zadnja peta klasifikacija znanosti5, ki je
strukturirala šest znanstvenih področij: naravoslovje, tehnične znanosti, biomedicina
in zdravstvo, biotehnične, družbene, humanistične znanosti ter znotraj slednjih
umetniško področje kot sedmo. Prvič pa se znotraj klasifikacije uvede tudi novo
interdisciplinarno znanstveno področje. Ta klasifikacija posebej vključuje znanstvena
področja, znanstvena polja v okviru vsakega področja in znanstvene discipline v
okviru vsakega polja posebej. V okviru vsebine tega dela bom predstavila le
področje družbenih znanosti, ki je strukturirano v deset znanstvenih polj, to so
ekonomija, pravo, politologija, informacijske znanosti, sociologija, psihologija,
izobraževalne znanosti, socialna geografija in zemljepis, družbena dejavnost in
varnostna znanost, ter 60 znanstvenih disciplin. Upravne znanosti niso posebej
opredelili niti določili.

Kritiki te klasifikacije (Zelenika, 2007, str. 396) so izpostavili njene prednosti in slabosti,
nekatere nezadostnosti, nelogičnosti, nedoslednosti, nenatančnosti ter zmedenost v
hierarhiji: področje – polje – disciplina – veja itd. Ena od prednosti je ta, da so se sploh
odločili za pripravo nove klasifikacije znanosti, tako so znanstveniki dokazali, da živijo s
časom in da so pripravili neke temeljne predpostavke za družbo znanja. Pozitivno je bilo
ocenjeno tudi področje družbenih znanosti, razen polja ekonomija, ki bi ga bilo mogoče
razčleniti na več disciplin.

2.3 Začetki razvoja upravne znanosti v nekdanji Jugoslaviji in v samostojni
Republiki Sloveniji
Začetki razvoja upravne znanosti segajo v čas, ko je bila danes samostojna republika
Slovenija še del ozemlja nekdanje skupne države Jugoslavije. Razvoj upravne znanosti v
nekdanji Jugoslaviji je potekal ločeno v dveh smereh. Slovenski raziskovalci upravne
znanosti so se takrat združeno imenovali ljubljanska šola upravne znanosti (delovali so v
okviru Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), v Zagrebu pa je bila
zagrebška šola upravne znanosti na Pravni fakulteti v Zagrebu pod vplivom Eugenaa
Pusića, ki pa se je omejila zgolj na upravno vedo. Obe šoli sta delovali avtonomno, pri
čemer je bilo mogoče njun vpliv čutiti pri naslednjih vsebinah:
−
skupinska raziskovanja,
−
prizadevanja za obsežnejše izobraževanje in izpopolnjevanje upravnih
strokovnjakov,
−
delovanja profesionalnih društev,
−
strokovna periodika.
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V Jugoslaviji so se takrat oblikovali zelo različni pogledi ob določanju pojma in obsega
upravne znanosti. Razcvet njenega raziskovanja sega v petdeseta leta6, zato upravna
znanost spada med novejše znanstvene discipline. Pomembno vlogo pri njeni uveljavitvi v
našem okolju in pri znanstvenem raziskovanju javne uprave je imela ustanovitev Inštituta
za javno upravo leta 1956 pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Aktivnosti in analize inštituta so bile zelo pomembne za oblikovanje posplošenih
ugotovitev, kar prispeva k pogledom na položaj upravne znanosti v Sloveniji. Istega leta
(1956) je bila v Zagrebu ustanovljena Visoka upravna šola, ki se je kasneje (leta 1968)
združila s Pravno fakulteto v Zagrebu. Leta 1955 je bilo ustanovljeno tudi jugoslovansko
društvo za upravne znanosti, ki se je kasneje preimenovalo v Jugoslovansko zvezo društev
za upravne znanosti in prakso. Znanstveno raziskovanje raziskovalcev se je osredotočalo
na naslednja ključna vprašanja: bistvo upravne znanosti, njena vloga v moderni družbi,
vloga človeka v razmerju do javne uprave, način izboljšanja upravnega delovanja, vloga
javne uprave ob prehodu v moderno informatizirano družbo ter funkcionalna in
organizacijska razmišljanja o upravnih institucijah. To so bile posebej težke naloge, saj
upravna znanost proučuje družbene odnose med ljudmi, na katere vplivajo dinamične
spremembe. Izražena je bila potreba po večjem sodelovanju med teorijo in prakso s
področja družbenih ved, saj se je javna uprava vedno bolj razvijala, pridobivala nove
naloge in večji obseg dela. Ključne osebnosti pri osamosvojitvi upravne znanosti v 50.
letih so bile: Eugen Pusić, Lado Vavpetić in Nikola Stjepanović.
Spremembe pri obravnavanju upravnih problemov so se pojavile na treh področjih
(Šturm, 1993, str. 6):
1.
delovanje upravnih organov je postalo predmet podrobnega strokovnega in
znanstvenega proučevanja;
2.
profesorji na pravnih fakultetah so dajali večji poudarek študiju javne uprave;
3.
oblike dopolnilnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe javne
uprave so postale bolj zanimive;
4.
novosti pri organiziranju in oblikah znanstvenoraziskovalnega dela na področju javne
uprave.
Ljubljanska šola je bila pri vseh teh spremembah zelo pomembna. Leta 1950 je bil v
Beogradu interfakultetni sestanek, na katerem so se avtorji strinjali, da je treba obstoječi
družbeni razvoj, ki je bil do tedaj vključen v koncept upravnega prava, razširiti na
proučevanje celotne javne uprave. Izoblikovali sta se dve stališči (Šturm, 1993, str. 6):
1.
stališče beograjske in zagrebške pravne fakultete: novi predmet upravna veda naj
bo samostojen in povsem ločen od predmeta upravno pravo;
2.
stališče Pravne fakultete iz Ljubljane: upravno pravo je sestavni del celovitega
študija o javni upravi in študij upravnopravne znanosti je del širšega obravnavanja v
sklopu celovite upravne znanosti.
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Ta dvojnost se kaže še danes. Pravna fakulteta v Ljubljani ima upravne predmete
zaokrožene v enem letniku, druge fakultete pa proučujejo te predmete nepovezano. Ta
razvoj je vplival tudi na različne poglede glede opredelitve pojma upravne znanosti ter na
razmerje med upravno znanostjo in upravnopravno znanostjo (več v poglavju 3 in 4).
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je bil ustanovljen leta 1956. V prvih
letih po nastanku je deloval predvsem na področju pedagoške in svetovalne dejavnosti,
status znanstvenega zavoda je prejel leta 1958. Od takrat se je tudi vedno bolj usmerjal v
raziskovalno dejavnost. Tako je od svoje ustanovitve pa vse do leta 1981 izvedel 53
raziskav (Šturm, 1990, str. 144), pretežno iz državne uprave, lokalne samouprave,
gospodarskih in negospodarskih javnih služb, nevladnih organizacij, prava varstva okolja,
vodnega prava, urejanja prostora, energetskega in komunalnega gospodarstva ter
prestrukturiranja javnega sektorja. Kasneje, po letu 1981, je raziskovanje potekalo
predvsem v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP – Konkurenčnost Slovenije,
katerega naročnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehhnologijo v sodelovanju z
drugimi ministrstvi ter naročniki projektov. Do leta 2004 so bili izvedeni štirje tovrstni
projekti, pri katerih gre za prispevek k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev
razvoja Slovenije in s tem k izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti (Inštitut za javno
upravo, 2010).
Raziskovalne skupine so delovale timsko, pri čemer so bile sestavljene izrazito
interdisciplinarno. Od skupno 165 strokovnjakov so prevladovali pravniki, nato pa
ekonomisti, inženirji organizacije dela, sociologi, psihologi, gradbeniki, elektroinženirji,
geodeti, matematiki, geografi in zdravniki. Pomembna imena so bila zlasti: Iz Ljubljane
Lado Vavpetič, Rupko Godec, Lovro Šturm, France Bučar, Gorazd Trpin, Rajko Pirnat,
Janez Čebulj, Marko Pavliha, Mitja Horvat, Janez Šmidovnik ter iz Beograda Dragoljub
Kavran in B. Milić. Njihova metodologija raziskovanja se je osredotočala na orientiranost k
odkrivanju, spoznavanju in klasificiranju raziskovalnih vprašanj ter k oblikovanju novih
predlogov in modelov.
Vsebinsko so bile raziskave razdeljene po naslednjih tematskih sklopih in področjih
raziskovanja (po Šturmu, 1990, str. 145):
1.
prvi tematski sklop: sistemska in metodološka vprašanja, ki obravnavajo splošna
vprašanja o javni upravi in znanstveni disciplini (npr. problematika študija in
znanstvenoraziskovalnega dela v javni upravi);
2.
drugi tematski sklop: odnos med javno upravo in državljani (npr. uveljavljanje pravic
državljanov pred organi javne uprave);
3.
tretji tematski sklop: izboljšanje in večja učinkovitost delovanja uprave;
4.
četrti tematski sklop: problematika informacijskih sistemov v javni upravi, odprtih
poti sodobni računalniški tehnologiji;
5.
peti tematski sklop: značilnosti nekaterih posebnih upravnih institucij glede na
varstvo okolja.

Po letu 1981 so se raziskovalci na Inštitutu za javno upravo osredotočili na pet
pomembnih vsebinskih vprašanj raziskovanja, ki se ukvarjajo z (po Šturmu in Trpinu,
1989, str. 323):
−
vidiki javne uprave (1984),
−
funkcijo povratne informacije v javni upravi (1985),
−
interakcijo med tehnologijo, pravom in upravljanjem (1986),
−
vlogo javne uprave v moderni družbi (1987),
−
nalogami javne uprave pri prehodu v moderno družbo (1987).
Raziskave inštituta so odprle in obravnavale aktualna področja iz javne uprave, ki naj bi
zadevale upravno znanost tudi v prihodnje. Vendar je razvoj uprave kot znanosti kasneje
kljub dejstvu, da je bilo vse od leta 1956 do leta 1990 izvedenih zelo veliko raziskav iz
javne uprave, zamrl in se ni razvijal. To dokazuje že dejstvo, da uprava kot znanost ni
klasificirana niti v enciklopediji znanosti niti v klasifikacijah in šifrantih Agencije za
raziskovalno dejavnost, po katerih se vodijo znanstvenoraziskovalni projekti in programi
(Agencija za raziskovalno dejavnost, 2010). To so tako klasifikacije ARRS kot tudi
klasifikacije in šifranti, ki jih ARRS le vzdržuje, to sta Evropska klasifikacija raziskovalne
dejavnosti CERIF-CERCS ter šifrant področij znanosti in tehnike po Frascatskem
priročniku. V nobenem od njih uprava ni zavedena kot samostojna veda, kaj šele kot
samostojna znanost. Vedno je navedena znotraj drugih ved, običajno skupaj z
organizacijskimi, političnimi vedami ali le kot »ostale družbene vede«. Skratka, njen razvoj
očitno še ni bil zadosten ali zadosti prepričljiv, da bi uprava lahko postala bolj javno
prepoznavna.
Raziskovalci so delovali tudi individualno, in sicer Vavpetičeva dela obravnavajo delovanje
javne uprave, vlogo upravne znanosti in kadrovska vprašanja. Nadalje Godec piše o
temeljih upravljanja in vodenja, Šturm pa o razvoju organizacijskih teorij ter izgradnji
informacijskih sistemov v javni upravi. Bučar je proučeval ločeno socioekonomski,
organizacijski in politološki vidik s stališča splošne sistemske teorije.
Kavran se je lotil problematike kadrov, Lilić je raziskoval pravni informacijski sistem v
javni upravi in zakladnico pojmov iz upravne znanosti. Potem so na tem področju delovali
še Dimitrijević, ki se je ukvarjal s tehniko dela javne uprave, Damjanović je pisal o
organizaciji in upravljanju, Kovačević o problemih integracije v družbenih službah,
Marković o osnovah znanosti o upravljanju, Popović o organizaciji in delovanju uprave v
samoupravnem sistemu ter Šmidovnik o temeljnih postavkah upravljanja s kibernetskega
pristopa (po Šturmu, 1990, str. 145–146).
Vlogo predsednika Jugoslovanske zveze za upravne znanosti in prakso je leta 1986
prevzel znani upravni strokovnjak Jože Pacek iz Slovenije, kot člana tega predsedstva pa
sta bila imenovana prof. dr. Tone Jerovšek ter Marko Prijatelj, dipl. pravnik. Januarja 1987
je bila prva seja novega predsedstva jugoslovanske zveze, ki je potekala v prostorih
skupščine mesta Ljubljane. Na seji je bil sprejet delovni program, ki je za leto 1987
načrtoval dve posvetovanji na temo preobrazbe uprave v Jugoslaviji, sodnega nadzora
nad upravo, kritične analize političnega sistema socialističnega samoupravljanja,

izvrševanja javnih pooblastil, okrepitve mednarodnih stikov z Mednarodnim inštitutom za
upravne znanosti iz Bruslja itd. Veliko odmevnost je upravna znanost doživela tudi s
predstavitvijo knjige zagrebškega akademika prof. dr. Eugena Pusića z naslovom Upravni
sistemi. Predstavitev dela je potekala v prostorih Univerze Edvarda Kardelja (po Šturmu,
1987, str. 1–2).
Naslednji pomemben dogodek se je zgodil 30. januarja 1987 na sestanku raziskovalnih in
pedagoških delavcev, ki so v Sloveniji proučevali upravno znanost in delovali v
organizacijah, ki so sklenile medsebojne sporazume o sodelovanju in usklajevanju svojega
pedagoškega in raziskovalnega dela. Na sestanku so se dogovorili o ustanovitvi stalne
okrogle mize upravnih znanosti z naslednjim delokrogom (po Šturmu, 1987, str. 1–2):
−
razvoj kadrovskih potencialov na področju upravnih znanosti,
−
predstavitev novejše domače in tuje literature na področju upravnih znanosti,
−
vključitev v delo pri programu racionalizacije in modernizacije uprave,
−
vprašanja pravnega urejanja uporabe nevarnih snovi,
−
problematika prostega preudarka.
Marca leta 1987 je bilo posvetovanje o nalogah poslovodnih delavcev, ki ga je v Kranju
organiziralo društvo za upravne znanosti in prasko ter takratna Višja upravna šola iz
Ljubljane. Posvet je privabil več kot 200 udeležencev, ki jih je uvodoma nagovoril Milan
Kučan, takratni predsednik CK ZK Slovenije. Na posvetu je bilo kar sedemnajst
govornikov, ki so razpravljali o vprašanjih upravljanja, usmerjanja in praktičnih izkušnjah
slovenskega podjetništva (po Šturmu, 1987, str. 1–2).
Podiplomski študij iz upravne znanosti se je izoblikoval na pravnih fakultetah v Zagrebu
(1962), Ljubljani (1970) in Beogradu (1976). Novi pedagoški predmeti, povezani z
upravno znanostjo, so bili tudi pravna informatika in varstvo okolja.
Znanstvenoraziskovalno delo se je odvijalo na Institutu za društvena istraživanja v
Zagrebu – Odjel za izućavanje upravljanja (1965), Institutu za društvene nauke v
Beogradu, Institutu za uporedno pravo v Beogradu ter Zavodu za izučavanje upravljanja
na Pravni fakulteti v Zagrebu (1988)7. Predmet raziskav so bile študije delovnih procesov
in interesnega odločanja, teritorialna velikost lokalne skupnosti, povezovanje lokalnih
skupnosti, povezava med stopnjo družbenega razvoja in delovanjem upravnega sistema,
upravljanje mesta in kadrov v upravi ter odnos političnih organizacij. Raziskave so
obravnavale tudi specifične probleme, kot so samoupravljanje v upravi, izvršilni sloj v
lokalni upravi, tehnologija dela v upravi, komunalni sistem, teorija organizacije, teorije
odločanja in reševanje praktičnih problemov, kot denimo študij centralne uprave Hrvaške,
študij upravljanja komunalnih sistemov mest in poskus študija prihodnjega razvoja uprave
na Hrvaškem.
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Proučevanje uprave v nekdanji Jugoslaviji po drugi svetovni vojni in kasneje v republiki
Hrvaški opredeljujejo tri izhodišča:
−
analiza politične vloge uprave in procesa upravljanja,
−
konkretne potrebe organiziranja in delovanja novega upravnega aparata in njegovih
upravnih služb,
−
tradicionalna pravna smer v proučevanju uprave.
Na Hrvaškem je razvoj upravne znanosti potekal v okviru empiričnih raziskovanj državne
uprave in tudi upravljanja. Izvedena je bila analiza delovanja uprave na treh ravneh, kot
so centralna, mestna in lokalna uprava, pri čemer so bili na vsakem od teh ravni predmet
raziskovanja struktura, funkcija, kadri, metode dela in tehnologija, odnos centralnih in
lokalnih organov, komunalni sistem in lokalna samouprava, položaj izvršilnega sloja v
sistemu upravljanja, samoupravljanje v upravi, selekcija kadrov, odločanje, vrednostne
orientacije delavcev v upravi, odnos uprave in državljanov itd. Za metodo dela je bila
značilna orientacija na problem. Pod vplivom Eugena Pusića se je izoblikovala t. i.
svojstvena šola v okviru upravne znanosti, za katero je značilno, da se po sledeh tradicije
teorije organizacije ali širše splošne teorije sistemov izgradijo vezi proti akcijski in proti
strukturalni komponenti razvoja socioloških teorij, hkrati pa se ohrani tudi tradicija
poudarjanja primarnosti interesov ter tradicija pravne analize institucij in norm (po
Šturmu, 1990, str. 143). Ločimo tri oz. štiri faze razvoja:
−
ustvarjanje teoretičnega modela samoupravljanja,
−
močnejša vključenost v evropsko znanost, širši krog hipotez,
−
vključitev v širši sklop teorij o razvoju upravnih sistemov in družbeni regulaciji,
−
krepitev korespondence s poskusom ustvarjanja splošnih teorij.
Razvoj proučevanja uprave se je na Hrvaškem po drugi svetovni vojni sprva zgledoval po
evropskih poteh upravnega prava. Z razvojem upravnega prava se je uveljavila tradicija
pravnih fakultet, ki so bile edina institucija, v kateri so sistemsko preučevali upravo in
izobraževali visokokvalificirane strokovnjake za upravno prakso. Vendar je vse bolj
razvijajoči se državni aparat seveda zahteval znanstveno preučevanje ne samo pravnega,
ampak tudi drugih vidikov uprave. Naloge proučevanja in izpopolnjevanja upravne
organizacije so se tako najprej lotili praktično. Posamezne in številne organizacijske enote
znotraj uprave so morale v ta namen in po posameznih področjih združiti napore,
načrtovati in nadzirati rezultate. Najbolj splošno koordinacijo med njimi so opravljale
pristojne organizacijske enote pri vladah. Po osamosvojitvi Hrvaške, leta 1991, je ta
naloga prešla v pristojnost ministrstva za pravosodje in upravo, ki je bilo izmenično
organizirano kot eden oz. dva resorja. Pravne fakultete so začele nadaljnje široko
preučevanje uprave tako, da so prevzemale proučevanje političnih vidikov in
organizacijsko-tehničnih problemov uprave znotraj predmeta »upravno pravo« ali da so
poleg omenjenega predmeta uvedle predmet »znanost o upravi/upravna znanost«, ki je
preučeval politične in organizacijske upravne materije (pravna fakulteta v Zagrebu), ali da
so uvedle nov predmet, ki bi obsegal vsa vprašanja uprave, ki bi jih nadalje preučevali z
ustreznimi metodami (program predmeta »javna uprava« na PF Ljubljana, prof. I.
Vavpetiča).

Od 1956 so se začele razvijati specializirane institucije za predavanje/učenje (izvajanje
predmetov) na področju uprave in posameznih upravnih organov. Poleg prejšnjih oblik,
kot so višji tečaj iz financ, posebne šole JŽ, višje upravne šole notranjih zadev, višje šole
za socialne delavce itd., so bile osnovane tudi upravne šole, in sicer ena v vsaki republiki
na ravni višjih šol, ter visoka upravna šola in visoka ekonomska šola v Zagrebu na ravni
visokih šol.
Te šole so kasneje v 60. letih priključili ustreznim fakultetam Univerze v Zagrebu. Pouk iz
upravnih disciplin/ved je prevzela Pravna fakulteta, ki je organizirala tudi podiplomski
študij iz upravno-političnih znanosti. Nato je bil v 90. letih 20. stoletja na pobudo Pravne
fakultete ustanovljen Inštitut za javno upravo, pri katerem je izhajala tudi revija Hrvatska
javna uprava (po Pusiću, 2002, str. 57).
Te tri komponente so podale različne rezultate na posameznih fakultetah in visokih šolah,
v sklopu različnih inštitutov in znanstvenih zavodov, v strokovnih revijah in delih
posameznih avtorjev. Kasneje je šel razvoj proučevanja uprave na Hrvaškem po že
vzpostavljeni evropski poti upravnega prava. Raziskovanje upravnega prava so nadaljevali
na pravnih fakultetah kot edinih ustanovah za sistematično proučevanje uprave in
usposabljanje visokokvalificiranega osebja za upravno prakso. Praksa na novo
vzpostavljenega in znatno povečanega državnega aparata je zahtevala znanstveno
proučevanje ne samo pravnih, temveč tudi vseh drugih vidikov uprave (Pusić, 2002, str.
57). V Jugoslaviji se je ta nova smer upravne znanosti kazala tudi tako, da se je na
zagrebški pravni fakulteti poleg predmeta upravno pravo v predmetnik vključila tudi veda
o upravi.
Naloga proučevanja in usposabljanja uprave organizacije se je na Hrvaškem uresničila
zelo hitro, in sicer s praktične strani. Velike organizacijske spremembe in oddelki znotraj
same uprave so morali vsak za svoje področje združiti prizadevanja ter načrtovati in
nadzirati rezultate. Najbolj splošno koordinacijo so izvedle odgovorne enote pri zvezni ali
republiški vladi in potem pri izvršnem svetu. Po osamosvojitvi Republike Hrvaške leta 1991
je ta naloga prešla na Ministrstvo za pravosodje in upravo, organizirano izmenično kot
eden ali kot dva resorja (Pusić, 2002, str. 57).
V petdesetih letih se je upravna znanost tako osamosvojila, v šestdesetih letih so se
ustvarile institucionalne predpostavke razvoja discipline, od sedemdesetih let pa sta
prisotni rast raziskovalnega dela, projektov in programov ter večja praktična uporabnost
doseženega znanja (Šturm, 1990, str. 139).
Podobne težave, kot jih imajo upravna znanost, njen razvoj in uveljavitev v Sloveniji, jih
poznajo tudi v tujini (Šturm, 1993, str. 15). Pomembno je, da sledimo njenim dosežkom in
razvoju. Razvoj upravne znanosti v Sloveniji je na dobri razvojni poti, vendar šele na
začetku, ker je, kot že rečeno, upravna znanost sorazmerno mlada znanstvena disciplina.

Dosežki raziskovanj in analiz pa omogočajo sprotne preizkuse v praksi ter odpirajo pot in
razširjajo obzorje prihodnjim teoretikom, raziskovalcem in znanstvenikom pri njihovem
sistematičnem delu (Bučar, 1969).

Glede na navedeno menim, da postaja upravna znanost v sodobni družbi vedno
pomembnejša. V 20. stoletju je bil njen razvoj v srednje- in visokorazvitih državah 10- do
20-krat hitrejši od rasti populacije, tako da se na podlagi dosedanje prakse predpostavlja,
da je razvoj upravnega sistema predpogoj za splošnen ekonomsko-družbeni razvoj.
Uprava je nepogrešljiv instrument za regulacijo gospodarskih in drugih družbenih
procesov. Razvita moderna uprava pomeni nov začetek pri upravljanju. Uprava ni več kot
nekoč služba izobraženih amaterjev. Po svojih metodah je uprava v svetovnih merilih delo
specializiranih strokovnjakov. To je tudi vzrok za zelo intenziven razvoj znanstvenih
disciplin, ki proučujejo upravo, njeno organizacijo, funkcionalnost, regulacijo, politični
nadzor, vlogo v družbi in ekonomsko moč ter socialno sestavo upravnega osebja glede na
dinamiko odzivanja posameznikov in skupin v upravnih odnosih ter razmerjih.

3.

TEMELJNE ZNAČILNOSTI UPRAVNE ZNANOSTI

3.1

Prvi začetki razvoja upravne znanosti skozi zgodovino

Klasifikacija vede o upravi v sistem znanosti se nanaša na delitev znanosti na naravne in
družbene ter glede na drug kriterij na empirične in normativne znanosti. Naravne znanosti
se ukvarjajo z naravnimi pojavi, družbene znanosti pa s pojavi v družbi in z odnosi med
ljudmi. Empirične znanosti preučujejo objektivne pojave v naravi in zbirajo material o teh
pojavih na podlagi izkušenj. Normativne znanosti se ukvarjajo z notranjo ustreznostjo
sistema pravil, norm, njihovimi vzajemnimi povezavami in logičnimi posledicami, ki
izhajajo iz sistema. Razlika med naravnimi in družbenimi znanostmi temelji na razdelitvi
področja, razlika med empiričnimi in normativnimi znanostmi pa na razlikah v cilju in
metodi.
Preden so se avtorji začeli spraševati o upravi kot znanosti in ali je uprava sploh lahko
predmet znanosti, se je razvijala sama uprava kot veda oz. uprava v okviru organizacijske
znanosti. Uprava je bila namreč sprva, kot bomo videli v nadaljevanju, povezava
konceptov upravljanja in organizacije. Te različne smeri razvoja uprave pa so prispevale k
razvoju upravne znanosti.

Veda o upravi je družbena empirična znanstvena disciplina, ki se od drugih družbenih
empiričnih znanosti razlikuje po svojem predmetu (19. stoletje). Klasifikacija vede o upravi
kot empirične znanosti je podlaga za njeno razmejitev od normativnih disciplin, ki se
ukvarjajo z upravo, predvsem na področju znanosti upravnega prava.

V obdobju splošne evolucije znanosti kot sistematizirane izkušnje in kot teoretičnega
razmišljanja se je razvila upravna znanost. Sprva kot veda o upravi, ki je bila usmerjena v
sistematizacijo izkušenj in njihovo uporabnost v praksi, kasneje pa vedno bolj teoretično
opredeljena o svojem predmetu kot upravna znanost. Veda o upravi se je postopno
razdelila na specialne poddispline, kot so veda o organizaciji, veda o ljudeh, veda o
odločanju itd. Te ožje poddiscipline so se postopno ponovno združile v enotno sliko
uprave, združeno v upravno znanost (Pusić, 2002, str. 43).
Pred razvojem same upravne znanosti kot samostojne znanstvene discipline, ki se je
začela pospešeno razvijati konec osemdesetih let, se je uprava proučevala v okviru drugih
tesno povezanih znanosti in ved.

Organizacijske znanosti so proučevale upravljanje in organizacijo. Uveljavljena je bila in je
še danes veda o poslovni upravi in veda o javni upravi. Tovrstne vede so bile zelo
specializirane, njihova temeljna izhodišča (upravljanje in organizacija) so bila vključena v
vsa druga področja družbenega raziskovanja. Tudi upravno pravo je na neki način del
upravnih znanosti, vendar ga bolj zadevajo pravne vsebine državne uprave in je tako po
tradiciji tesneje povezano z vedami, ki proučujejo državo, še posebej ustavno pravo.

Vede o upravi že na začetku niso bile pravno usmerjene, ampak interdisciplinarne. Še
danes lahko rečemo, da se upravne znanosti še vedno razvijajo, potrjujejo svoj znanstveni
pristop, svojo metodo, vsebino dela ter razmejitev od ostalih znanosti, ki se prav tako
ukvarjajo s podobnimi problemi oz. vsebinami, ki zadevajo delo v organizacijah. Z upravno
znanostjo so tako tesno povezane ekonomika, industrijska psihologija, sociologija itd.
Dejstvo je, da je upravna znanost mlada znanost, saj se je kibernetika, ki je tudi del
upravne znanosti, razvila komaj v drugi polovici 20. stoletja. Uprava, ki bi bila predmet
proučevanja, za večino družbe ni bila pomembna oz. niso menili, da bi uprava pomenila
posebno znanstveno proučevanje (Vlaj, 2006, str. 15–16).
Državna uprava v sodobnem smislu se je uveljavila v absolutistični državi 17. in 18.
stoletja. Medtem ko se je državna uprava kot poseben državnopravni subjekt uveljavila po
uveljavitvi trojne delitve državne oblasti na zakonodajno, sodno in izvršilno (upravno)
oblast. Ta nova uprava se je imenovala policija. Pri čemer se je znanost, ki se je ukvarjala
s proučevanjem te policije, imenovala veda o policiji ali tudi kameralistika. To je bila
začetna znanost o upravi, ki je opisovala in sistemizirala delo, organizacijske oblike,
postopke in pravila poslovanja, na podlagi katerih je delovala policija. Delovala je
birokratsko, ne pa znanstveno. Svoj razcvet je doživela v Nemčiji in Avstriji, v katerih je
kasneje uprava začela pridobivati znanstven pomen. Pojav in razvoj upravne znanosti je
povezan z oblikovanjem velikih držav, pri čemer se je pojavilo vprašanje, kako upravljati
velike države. Tako nastane prva upravna znanost leta 1865. Profesor državnega prava na
Dunaju, Lorenz von Stein, je sintetiziral dognanja iz prakse policije v splošna načela
upravljanja, postavil filozofsko osnovo in je avtor prvega dela o upravni znanosti (Vlaj,
2006, str. 16).

Obdobje liberalizma ni bilo naklonjeno proučevanju uprave, saj se je morala v tistem
obdobju država čim manj vmešavati v zadeve posameznikov in gospodarstvo. Zato se je v
tem obdobju bolj razvijalo upravno pravo kot pravna veda, ki proučuje državno upravo le
z vidika njene oblastvene funkcije in pravne odnose države s posamezniki. Takšno
proučevanje uprave je potekalo vse od sredine 19. pa do sredine 20. stoletja (Vlaj, 2006,
str. 17).
Podreditev uprave pravu je stara šele 200 let in prej ni delovala po načelu zakonitosti,
ampak je upravo vodil vladar, ki mu je bila »od boga dana«. Upravna znanost se je začela
razvijati v kontinentalnih pravnih sistemih, in sicer v dveh smereh:
−
upravnopravne znanosti;
−
upravna znanost – šlo je za tehnično znanost in tukaj je Frederick Taylor opredeli t.
i. scientific management (znanstveni management), ki preučuje, kako vplivajo
delovni pogoji na delovno uspešnost (Bučar, 1969).

Frederick Taylor je bil ameriški znanstvenik, ki je izrazil pomembne znanstvene misli o
upravi. Sprožil je tudi idejo in utrdil prepričanje, da je nujno znanstveno proučevanje dela
v organizaciji. To obdobje imenujemo taylorizem. Znanstveno upravljanje oz. znanstveni
management je pomenil prvo smer proučevanja uprave.

Scientific management je zelo vplival na upravne sisteme in je oblikoval metodo klasične
delitve dela, pri čemer je to značilno predvsem za birokratske organizacije. Prispevek
taylorizma je v tem, da je določal ravni ciljev, in sicer se to kaže v upravi, npr. v
sistemizaciji.

Upravnotehnična oz. upravnoorganizacijska smer je naslednja v preučevanju uprave. Njen
idejni oče je bil najprej Francoz Henry Fayol, ki govori o tem, da imamo na eni strani linijo
in na drugi strani štab; vlada je najvišji državni (upravni) organ in je strokovno-tehnična
podpora parlamentu. Kasneje so mu sledili tudi drugi znanstveniki v Evropi in Ameriki.
Zanimali so jih način delitve dela, sistemizacija, analiza delovnih mest, načela za
oblikovanje organizacijskih enot, načela za vodenje teh enot ter problemi hierarhije,
ukazovanja, koordinacije in kontrole. Tako so nastala pravila za dobro upravljanje, ki naj
bi imela lastnost znanstvenih zakonitosti. Danes uvrščamo to smer proučevanja uprave v
t. i. klasično šolo upravnih znanosti. Kmalu je ta smer in klasična šola doživela veliko
kritiko, oporekali so ji znanstveno utemeljenost in da ne vidi človeka v organizaciji, temveč
organizacijo samo, ki se spreminja v samostojen subjekt, ki mu je podrejen tudi človek
(Vlaj, 2006, str. 18).

Znanstvenika Maxa Webra je kot sociologa zanimala družbena vloga uprave v sodobnem
svetu. Zanimali sta ga funkcija uprave in funkcija organizacije (birokratske) kot družbeni
fenomen. Max Weber je predstavil prvo kompleksno analizo uprave, ki velja za vsa
družbena področja, to je za državno, gospodarsko in zasebno upravo (Vlaj, 2006, str. 19).
Izumil je racionalno birokratsko organizacijo (Grafenauer, 2006, str. 79), pri čemer izraz
»birokratska« nima slabšalnega značaja. Značilnosti njegove birokratske organizacije so,
da morajo biti jasno razmejene upravljavske naloge, pooblastila in odgovornosti. Model
birokratske organizacije je izdelal z opazovanjem ruske birokracije od konca 19. stoletja
do prve svetovne vojne. Po družbenih spremembah je sledila faza utrjevanja oblasti z
rutiniziranjem vodenja družbe, saj ljudje povsem razumno sprejemajo potrebo po državni
oblasti. Vzroki za pojav birokracije so potreba po rutiniranem delu, legitimnost oblasti na
temelju racionalizma, blagovno-tržno gospodarstvo in industrijski način proizvodnje, kjer
posameznik ni del organizacije, ampak v njej služi (Kovač, 2006, str. 27).
Ugotovil je univerzalnost uprave (Vlaj, 2006, str. 19), ki ima enako vlogo na vseh
področjih družbe in deluje po enakih birokratskih kriterijih. To je tok proučevanja uprave
tako na državni ravni kot ravni gospodarstva. Max Weber je tako položil temelje
sodobnega modernega proučevanja uprave. Osvetlil je odnose med upravo in politiko.
Po njegovem mnenju se upravni uslužbenci ne bi smeli ukvarjati s politiko, saj so zanjo
premočni, prav tako postavljanje političnih ciljev ne more biti stvar strokovne uprave.
Upravo in politiko je treba ločiti in preprečiti vmešavanje (Vlaj, 2006, str. 19).

Max Weber kot teoretik birokracije in birokratskega odločanja (Weber, 1978, 956–1003) je
bil s svojim konceptom birokracije, temelječem na ideji upravljanja kot strokovnega
izvajanja nalog, ki jih upravi naloži zakonodajalec, v tistem času najbolj produktiven pri
proučevanju upravnega aparata. Vendar se danes ugotavljajo tudi prenekatere
pomanjkljivosti tega modela. Prva pomanjkljivost se nanaša na formalističen model, ko
naj bi že sama zakonodaja opravljala nadzorno funkcijo nad birokrati. Posledica tega je,
da birokracija veliko bolj odločno posega v voljo zakonodajalca. Druga pomanjkljivost je
ta, da model nima konceptualnega aparata za opisovanje dejanskega dogajanja v upravi,
kar mu onemogoča, da bi vpeljal ustrezne mehanizme za odpravo napak. Pomanjkljivosti
tega formalističnega modela upravljanja je nadomestil t. i. ekspertni model. Ta model je
poudaril nujnost in potrebo po večji ali manjši diskreciji upravnih delavcev glede njihove
strokovne usposobljenosti, ki naj bi omogočala izvajanje upravnih nalog. V evropski
upravni praksi sta se prepletala oba modela. Slabost formalističnega modela je bila
večinoma v tem, da ne dopušča diskrecijskega odločanja v upravi, medtem ko je bila
slabost ekspertnega modela v tem, da kljub težnji po večji učinkovitosti in fleksibilnosti
uprave zapostavlja vidik nadzora nad upravo. Skratka, nobeden od modelov ni idealen,
zato so nekateri teoretiki (npr. Gerald Frug) poskušali najti rešitve v smeri demokratizacije
upravnega aparata in odločanja, kar bi zbližalo imperative v obeh modelih (po Kuhljevi,
1995, str. 59–62).
Birokratska organizacija je še danes najbolj uporabljena organizacija. Ta organizacija je
uporabna za družbe z jasno določenimi cilji, in to je značilno predvsem za industrijsko
družbo. Birokratska organizacija ni več primerna za današnjo sodobno družbo ravno zato,
ker je to informacijska družba z različnimi in številnimi cilji. Zaradi tega razloga se
pojavljajo nove organizacije, ki niso hierarhične, ampak heterarhične (heterarhija [gr.
heteros različen]), poleg tega pa se pojavljajo nove ad hoc vodstvene strukture.
Rakočević (1991, str. 45) ugotavlja, da obstaja pri birokratski organizaciji dvoje protislovij:
med znanostjo in razvojem, ki nista v skladu z birokratsko željo po stabilnosti, ter med
hierarhijo in strokovnostjo, saj hierarhični vrh odloča, nima pa strokovnega znanja. Pri
čemer strokovnjaki le formalno izvajajo odločitve in pripravljajo njihove podlage.

Kot kritika klasične šole so se začele psihološke smeri proučevanja uprave, ki so
opozarjale na odsotnost upoštevanja človeškega dejavnika v praksi in filozofiji klasične
šole. Vsak človek ima svoje lastne probleme in svoje obnašanje v različnih življenjskih
vlogah (zasebno in na delovnem mestu). Pripadniki te smeri so se imenovali behavioristi,
med njimi je bil najbolj znan psiholog Elton Mayo – vodja harvardske šole medčloveških
odnosov (Vlaj, 2006, str. 20). Izsledki te smeri so bili, da je ravnanje delavca
nepredvidljivo in da na njegovo obnašanje ter učinkovitost pri delu v enaki oz. večji meri
kot materialni stimulansi vplivajo zadovoljstvo pri delu, občutek varnosti, občutek
svobode, občutek samostojnosti in solidarnost v delovni skupini (Vlaj, 2006, str. 20). V
tem času prvič govorimo o možnosti organizacije brez hierarhije in izrazu timsko delo ali
delo v obliki problemskih organizacij.

Sledile so sociološke smeri proučevanja uprave, ki prav tako izhajajo iz kritike klasične
šole. Te smeri so odprle poglede iz organizacije v njeno okolje, v odnose med
organizacijami kot socialnimi sistemi ter med organizacijami kot sistemi in posamezniki kot
njihovimi člani. V tem času je bila najpomembnejša splošna teorija sistemov, katere
osnovna spoznanja izhajajo iz bioloških znanosti, pomenila pa je osnovo tudi za ostale
znanosti, kot so naravoslovne, tehnične, medicinske in družbene znanosti. Koncept
upravljanja se je prenesel tudi na ostala področja, biološko, tehnično in medicinsko
področje. Izkazalo se je, da je organizacija na eni strani ključ za doseganje določenih
rezultatov v širšem sistemu družbe, pri čemer cilji izhajajo iz ljudi v organizaciji, ter da ima
na drugi strani vlogo socialnega sistema odnosov v upravljanju organizacije (obstoj
organizacije v okolju in problemi sistema samega) (Vlaj, 2006, str. 21). Drugo pomembno
spoznanje te smeri je spoznanje o potrebnosti kompleksnega in zgodovinskega
preučevanja uprave. Tretje spoznanje je, da ni več razlik med posameznimi področji
upravljanja, ni razlike med upravljanjem v upravi, upravljanjem v gospodarstvu in
upravljanjem države. To je bila osnova za nastanek splošne teorije upravljanja.
Organizacija je namreč samostojna entiteta in ne seštevek povezanih organizacij.
Organizacija sama določa pravila in cilje, ki jih hoče doseči v posameznih procesih. V
nekem delu pravila določa tudi država – zakonodaja. Splošni cilji so vključeni še v
odločitev za določen tip organizacije. Proces upravljanja v organizacijah je vertikalno
strukturiran na odločanje o ciljih in sredstvih za doseganje teh ciljev. Skratka, najprej se v
vsaki organizaciji določijo njeni cilji in potrebe, zatem pa sledijo poslovne odločitve in
sklepanje poslov (Virant, 1998, str. 16).

Novotehnične smeri proučevanja uprave so imele cilj povečati tehnično učinkovitost
upravljanja. Omejili so togost in krutost klasične strukture hierarhične organizacije za
dosego večje prilagodljivosti in prožnosti. Velik preskok je nastal s pojavom novih tehnik
predvidevanja in načrtovanja z matematičnimi in statističnimi metodami, ki se imenujejo
operacijske raziskave (z nekaj danimi podatki se poišče najboljša rešitev problema, ki ima
več spremenljivk).
Za napredek uprave kot znanosti je bila zelo pomembna t. i. teorija odločanja, in sicer po
kakšnih kriterijih se sprejemajo odločitve v sodobnih organizacijah. Pomembni so problemi
ciljev organizacije in način, kako doseči zastavljene cilje. Pri tem je zelo pomembno
interesno vprašanje.
Osnovne postulate je uprava torej dobila že zelo zgodaj, v 18. stoletju, njeno izhodišče in
raziskovanje sta izhajala iz družbenih potreb po zadovoljitvi javnih dobrin. Na tej podlagi
so se razvila razmišljanja o vzpostavitvi organizacije, vodenju in tudi javnem servisu
dobrin. Pri tem je tudi po mojem mnenju vloga Maxa Webra ključna, saj je njegova teorija
vplivala na to, da je uprava univerzalna in kot taka potrebna v javnem in zasebnem
sektorju. Vendar ker je bil v tem času (18. in 19. stoletje) razvoj uprave še precej na
začetku, se ni mogla razvijati povsem samostojno kot samostojna znanost, temveč v
soodvisnosti z organizacijo in pravili. V organizaciji je bilo vodenje povezano tako

z organizacijo kot tudi z upravljanjem po pravilih (cilji, pravila organizacije in nadrejenih
po hierarhiji). To je bila podlaga, da se še danes zelo pogosto upravne vede vključujejo
med organizacijske ali pravne znanosti. Teorija Maxa Webra je vplivala tudi na razvoj vede
o javni upravi in vede o poslovni upravi. Tako se je razvijala upravna znanost vse do
današnjega časa, sprva v okviru drugih disciplin, kasneje pa je vedno bolj prodirala na
samostojna tla. Prvotno so upravne znanosti segale zgolj na področje državne uprave,
kasneje pa so posegle še v zasebni sektor, to je v gospodarstvo. Vendar se danes po
mojem mnenju upoštevaje izpostavljene definicije upravna znanost razvija na povsem
drugih temeljih kot v času Maxa Webra, kajti njegov model je bil strogo formalističen, ki ni
upošteval dinamike časa.

3.1.1 Primerjalni vidik razvoja upravne znanosti v Franciji, Nemčiji in drugih evropskih
državah ter ZDA
Javno upravo in upravne organe, ki opravljajo upravne naloge, proučuje več znanstvenih
panog. Vse so sorazmerno mlade in so začele nastajati šele v 19. stoletju, v Evropi
predvsem z razvojem upravnega prava kot posebne pravne veje. Izbrane države imajo
zelo različne pravne rede, različno preteklo zgodovino, vizijo in se nahajajo na različnih
koncih sveta.

V Evropi so se upravne znanosti razvile iz stare kameralne oziroma policijske vede, ki je
bila pretežno politična disciplina, njihov glavni in najpomembnejši predstavnik pa je bil
Lorenz von Stein. Njegov vpliv je bil velik, vendar je na evropski celini odločno prevladala
upravnopravna znanost. Ta je bila najpomembnejša predvsem v Franciji, v kateri se je
razvilo močno upravno pravo (Godec, 1993, str. 24). Francija je leta 1982 izvedla večjo
reformo uprave v smeri decentralizacije in dekoncentracije. Njena državna uprava je
strukturirana v ministrstva z več kot 150 direktorati, medtem ko je vlada odgovorna in
pristojna za organizacijo državnih služb. Znotraj posredne uprave delujeta teritorialna
lokalna samouprava in drugi izvajalci javnih nalog.
Francija
ima
tudi
dve
vrsti
javnih
ustanov,
to
so
upravne
in
komercialne/industrijske/trgovinske ustanove, ki deloma izvajajo tržno dejavnost, spadajo
pod zasebno pravo in so primerljive s slovenskimi javnimi podjetji. Glavni cilj ni
ustvarjanje dobička. V Franciji je največ javnih ustanov ravno na področju poučevanja,
raziskav, zaposlovanja, socialne zaščite, zdravstvene oskrbe, okolja in kulture. Tipične
javne ustanove so predvsem osnovne in srednje šole, bolnišnice, ki opravljajo splošne
naloge, pri čemer so njihove značilnosti participacija, elastičnost v upravljanju,
specializacija in podrejenost državnemu nadzoru preko resornega ministrstva in
ministrstva za finance. Francija pozna specialne zasebne organizacije, ki so ustanovljene
za opravljanje javne službe, npr. socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Pozitiven vidik
ustanovitve javnih zavodov je učinkovitejše izvajanje javnih nalog z večjo fleksibilnostjo in
možnostjo pridobivanja neodvisnih finančnih in kadrovskih virov.

Na drugi strani je za javne ustanove značilna menedžerska avtonomija in neodvisnost.
Francija sledi smernicam razvoja kodeksov dobrih praks odnosa do neposrednih
uporabnikov in širše javnosti (Kovač, 2006, str. 109–112).
Danes narašča vloga upravnih znanosti, ki obravnavajo probleme javne uprave bolj
kompleksno z različnih strani: politične, sociološke, ekonomske, psihološke, tehnične,
organizacijske itd. Upravnopravna znanost proučuje te probleme predvsem s pravnega
strani, vendar jih je v Evropi pogosto obravnavala precej širše, tudi s politične in
organizacijske strani. Države, ki so že polnopravne članice EU, in tiste, ki bodo to še
postale, so v svojih programih veliko pisale o decentralizaciji, delegaciji javnih funkcij
zasebnemu sektorju, liberalizaciji, zmanjšanju državne uprave, večji produktivnosti,
konkurenčnosti, globalizaciji in privatizaciji. Vsi ti kazalniki imajo en glaven cilj, da se
vzpostavi takšna država in takšna uprava, v kateri bodo gospodarski kazalniki čim boljši.
Estonija je kot evropska država svojo reformo začela v devetdesetih letih, in sicer je
začela s privatizacijo. Danes nadaljuje z raziskavami na področju e-uprave,
strateškeganačrtovanja in racionalizacije uprave. Naloge izvaja tudi zunaj državne uprave
s ciljem večje kakovosti za uporabnike, večje odzivnosti na potrebe uporabnikov in večje
prilagodljivosti družbenemu razvoju (Kovač, 2006, str. 116–117).
Češka je z reformo javne uprave začela leta 2004, pri čemer so dokumenti Phaer in
strateški vladni dokumenti reformo omenjali že od leta 1998. V zadnji reformi si je država
zastavila za cilj razvoj strateškega menedžmenta in sistemskega načrtovanja, oblikovanje
ciljev, evalvacijskih kazalnikov, ocenjevanje uspešnosti in oblikovanje menedžmenta.
Država se je odločila za prenos pristojnosti državne uprave na lokalno samoupravo, tudi z
ustanovitvijo pokrajin leta 2000. Izvedli so tudi pilotne projekte o uspešnosti prenosa
operativnih dejavnosti z državne uprave na zunanje agencije. Češka si prizadeva za več
politične podpore, skladnost politike reforme in makrofinančnih ukrepov. Romunija si kot
manj razvita država z reformo prizadeva za sistem javnih uslužbencev, decentralizacijo in
oblikovanje javnih politik. Pri decentralizaciji si prizadeva za razmerje med državo in
lokalno samoupravo. Prenos nalog zunaj državne uprave se nanaša edino le na javne
službe (Kovač, 2006, str. 116–117).
Po francoskem vzorcu se je tudi v Nemčiji izoblikovalo upravno pravo, ki so ga začeli
poglobljeno gojiti komaj v šestdesetih letih 19. stoletja. Poleg splošne discipline o upravi
in javni upravi se je povsod razvila tudi vrsta specialnih disciplin iz uprave, in sicer se je v
Nemčiji razvila posebna Betriebwirtschaftslehre (Bučar, 1969, str. 83). Za Nemčijo kot
centralizirano državo je značilna (1) delitev pristojnosti na federalno raven in raven dežel
ter (2) resorsko načelo, ki skupaj z načelom pravne države zagotavlja politično
odgovornost ministrov za svoja upravna področja. Ministrstva so namreč ustanovljena, da
pokrivajo eno ali več med seboj povezanih področij. Prevladuje načelo subsidiarnosti, pri
določitvi pristojnosti imajo prednost dežele. Značilna je delitev na neposredno in posredno
upravo. Javna podjetja in pooblaščena uprava pa izvajajo podjetniške in servisne funkcije.

V federalni upravi je zaposlenih sedem odstotkov javnih uslužbencev, v posredni upravi pa
deluje deset odstotkov javnih uslužbencev. Dežele izvajajo naloge, centralna vlada pa
skrbi za predpise. Modernizacija centralne uprave temelji od leta 1991 na programu
»Moderna država – moderna uprava«. Nemčija si v svojih programih prizadeva za
nadaljnjo modernizacijo države, večji družbeni razvoj, racionalizacijo porabe in
transparentnost nadzora nad porabo proračunskih sredstev, uspešnost in učinkovitost,
moderno upravljanje ter zmanjšanje birokracije.
Nemčija podobno kot Slovenija pozna Zakon o upravnem postopku, ki so ga kot zvezni
zakon sprejeli leta 1976. Organizacije, ki opravljajo javne naloge, so (Schuppert, 2000,
str. 862–872): organizacije s posebnim premoženjem, državna podjetja, zvezna posredna
uprava v obliki pravnih oseb javnega prava, zasebna podjetja z vložki javnega kapitala,
druge zasebne organizacije, pooblaščene organizacije in prejemniki dotacij. Glavni razlog
za oddajo nalog zunaj ozke državne uprave je omogočiti ministrstvom, da se osredotočajo
na oblikovanje javnih politik in oblikovanje osnutkov zakonov. Za javne uslužbence, ki so
zaposleni v posredni upravi, veljajo uslužbenski predpisi, plačni sistem pa je urejen s
plačnimi stopnjami. Nemčija uveljavlja načela javnosti in transparentnosti (Kovač, 2006,
str. 105–109).
Upravni znanosti se je v Nemčiji na splošno očitalo štiri vrste poseganj (Pusić, 2002, str.
57):
−
fiksiranost na državo, ki samo rahlo ugotavlja bloke moči v družbi ali jih samo
formalno obravnava,
−
fiksiranost na tehniko, ki izhaja iz dejstva, da se celo demokratski proces obravnava
kot računalniška naloga,
−
fiksiranost na avtoriteto, tako da za skupno dobro v zadevah političnega upravljanja
implicitno opravlja splošne pristojnosti,
−
fiksiranost na harmonijo, tako da je iz potrebe po izgradnji soglasja pripravljena za
zaviranje strukturnih neenakosti.
Proučevanje problemov javne uprave v ZDA je potekalo v okviru političnih in pravnih
znanosti. Upravnopravna znanost zajema tam precej ožje področje kot v Evropi, zato pa
so se mnogo bolj razvile upravne znanosti, v katerih ima pomembno vlogo tehnicistična
smer. Skratka, v Ameriki je v proučevanju uprave prevladovala upravno-tehnična smer, ki
je razvila veliko organizacijskih načel, npr. enotnost ukaza, razpon nadzora in
pomembnost hierarhije. Pomembna imena tega časa so bila Gulick, White in Gaus. Od
evropske smeri se ameriška razlikuje v tem, da se je bolj posvetila judikaturi in
proučevanju konkretnih sporov pred sodiščem (Schwartz, Hart itd.). Učbenik o javni
upravi avtorjev Simona, Smithburga in Thompsona pa ne vključuje nobene pravne
problematike.

V Sloveniji sta zastopani obe smeri pristopanja k problemom javne uprave, vendar še
vedno prevladuje pravna smer in upravne znanosti kljub velikemu napredku v zadnjih letih
še vedno zaostajajo. Enako kot za Nemčijo tudi za Slovenijo velja, da je minister politično

(in kazensko) odgovoren za delo ministrstva in organizacij pod njegovim nadzorom.
Pravne znanosti so tudi starejše in bolj zakoreninjene. K razvoju veliko pripomorejo tudi
vsi že ustanovljeni in delujoči inštituti ter zavodi. Kot prvi še v Jugoslaviji ustanovljen leta
1965 Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter v EU Mednarodni inštitut
za upravne znanosti s sedežem v Bruslju, ki deluje kot mednarodna organizacija in v
katerega so vključeni strokovnjaki številnih evropskih držav. Danes je še vedno delujoč
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki se ukvarja predvsem s
svetovanjem in raziskovanjem na področju javne uprave. Njegovi člani so številni ugledni
znanstveniki in strokovnjaki specialnih področij.
Kot je razvidno iz primerjave držav z različnimi sistemi, lahko zatrdim, da sta pomembni
celovitost in povezanost upravnega sistema. Zato po mojem mnenju uprava ne bo
uspešna in učinkovita zgolj zaradi politične odločitve, sprejetih zakonov in predpisov (še
najmanj se bo zaradi tega uspešno reformirala). Tudi prenos nalog z državne uprave na
nedržavne subjekte je povezan z določeno mero previdnosti in odgovornosti, saj lahko v
nasprotnem primeru deluje negativno (nezadovoljni uporabniki, večji stroški, manj
usposobljen kader). Uprava, upravni sistemi in upravni ustroj vsake države je ogromen
sistem z družbenimi, ekonomskimi in pravnimi elementi, ki zahteva potreben čas in
pripravo kazalnikov za merjenje učinkov.

3.2 Različni koncepti (smeri) obravnave upravne znanosti
Upravna znanost se je razvijala, pri čemer so jo posamezni avtorji različno obravnavali
(Šturm, 1993, str. 7). Nekateri so trdili, da je upravna znanost po svoji naravi le empirična
znanstvena disciplina, ki ima za predmet svojega proučevanja vlogo upravnih organizacij v
družbi in vedenje ljudi v teh organizacijah. Medtem ko je bila na drugi strani
upravnopravna znanost opredeljena kot normativna znanstvena disciplina, ki je usmerjena
v proučevanje upravnopravnih razmerij, ki izhajajo iz interpretacije, sistemizacije in
uporabe pravnih predpisov. Čeprav je področje raziskovanja upravne in upravnopravne
znanosti pogosto istovrstno, je njuna uvrstitev različna – upravna znanost je empirična,
upravnopravna znanost pa normativna. Upravna znanost je vsekakor samostojna in
popolnoma ločena tudi od političnih znanosti ter poslovne uprave.
Drugi avtorji zagovarjajo koncept, da upravna znanost ni samo empirična, ampak tudi
normativna znanost zaradi potrebe po sintetičnem obravnavanju specifičnih pojavov.
Avtorji opozarjajo, da znanost ni samo aplikativna. Iz te opredelitve tako izhaja dejstvo,
da upravna znanost ni sama, ampak vključuje tudi upravnopravno znanost kot svoj
sestavni del. Skupen predmet obravnavanja upravne znanosti je tako raziskovanje vseh
posebnosti, ki so splošne in obenem skupne vsemu, kar nastaja v zvezi z upravnim
delovanjem.

Po mnenju Denkovića (1969) sta upravno pravo in upravna znanost ločeni znanstveni
disciplini, ki se medsebojno dopolnjujeta in zato tudi tesno povezujeta (Denković, 1969,
str. 356).
Spet drugi avtorji so menili, da je upravna znanost izrazito politična znanost. V tem
primeru gre za sintetično obravnavanje javne uprave, ki jo avtorji proučujejo iz
psihosocioloških in politoloških vidikov (Bučar, 1969, str. 69). Taka naj bi družbena
znanost tudi vedno bila, opirajoč se na ideale, ki naj jih znanstveno utemelji kot največjo
družbeno korist in pot do sreče posameznika kakor tudi družbe kot celote.
Po mojem mnenju obstaja precej več argumentov za razumevanje upravne znanosti kot
povsem samostojne empirične znanosti, ločene tako od organizacijskih, pravnih kot tudi
upravnopravnih znanosti, kot nasprotno. Sicer upravna znanost v svoji vsebini zajema tudi
elemente organizacije in pravnih pravil s področja zgolj uprave, vendar to še ne pomeni,
da bi zato spadala v drugo znanost. Načelno se vse znanosti med seboj na neki način
prepletajo, saj vsebujejo elemente drugih (še zlasti to velja na področju družboslovja),
vendar imajo lasten predmet raziskovanja. Pri upravni znanosti je to uprava v javnem in
zasebnem sektorju. Da ima uprava svoj prostor med znanostmi, dokazujejo tako
bibliografske enote številnih slovenskih raziskovalcev, ki so v raziskavi svoje dosežke po
vsebini uvrstili v upravno znanost, kot tudi habilitacije visokošolskih učiteljev v Sloveniji.
Oblikovale so se raziskovalne smeri, ki se ukvarjajo s samim bistvom, funkcijami in
problemi uprave. Glavnih smeri razvoja je po sistematiki Niklasa Luhmanna enajst (po
Bučarju, 1969, str. 87). Prva socialno-psihološka smer se je imenovala tudi »human
relations«, razvila pa se je zlasti v Ameriki proti koncu dvajsetih let. Njena osnovna misel
je, da človekovo ravnanje motivira ravnanje okolja, v katerem živi. Temu se mora
prilagoditi formalna organizacija, če želi, da bodo ljudje v njej dali čim več od sebe.
Kasneje se je ta smer razdelila v dve podsmeri, ena podsmer namenja posebno pozornost
vplivom znotraj socialnih skupin, druga pa njihovim medsebojnim vplivom. Predstavniki
so: Elton Mayo – The Human Problems of an Industrial Civilisation, New York, 1933;
Douglas McGregor – The Human Side of the Enterprise, New York, Toronto, London,
1960; Rensis Liker – New Patterns of Management, New York, Toronto, London, 1961.
Sociološka smer želi splošna sociološka teoretična dognanja uporabljati za razložitev
pojavov v upravnih organizacijah. Predstavniki so: Talcott Parsons – A Sociological
Approach to the Theory of Organizations, Administrative Science Quarterly, 1956; Peter
M. Blau in Richard W. Scott – Formal Organizations, A Comparative Approach, San
Francisco, 1962; James G. march in Herbert A. Simon – Organizations, New York, London,
1958. Koalicijska teorija išče razlago za odnose med upravno organizacijo in njenimi člani
ter tudi med organizacijo in nečlani v hipotezi nekega tihega dogovora o izmenjavi
medsebojnih koristi. Predstavniki so: Chester I. Barnard: The Functions of the Executive,
Cambridge Mass., 1938; Herbert A. Simon – Administrative Behavior, New York, 1957.
Veda o upravljanju in ekonomiki podjetja želi na področju upravljanja podjetja prikazati
podjetje kot sistem, ki vzdržuje zvezo z najrazličnejšim okoljem. Smer se je najbolj razvila

v Nemčiji, predstavniki pa so: Fritz Nordsieck, Martin Lohmann, Hans-Joachim Opitz.
Input/output teorija v upravi temelji na predpostavki, da so vsi sistemi povezani z okoljem
s kavzalnimi odnosi in da morajo svoje ravnanje racionalizirati prek razlikovanja med
vzroki in učinki. Dajejo in prejemajo. Model so uporabljali pri analizi sistema v gospodarski
upravi, pri sociološko-organizacijskih raziskavah, teoriji komunikacij, političnih vedah,
psihologiji skupin in splošni socialni teoriji. Kibernetska teorija komunikacijskih sistemov
želi na področju družbenih organizmov toliko omejiti kompleksnost in zapletenost okolja,
da je mogoče smotrno odzivanje sistema na dogodke okolja. Predstavnik je W. Ross
Ashby – Design for a Brain, London, 1954. Psihološka smer temelji na predpostavki, da je
vsa uprava dejansko problem ravnanja ljudi v določenih okoliščinah in je tako razlaga,
kako se človek v določenih pogojih odzove, najboljša pot za razumevanje odločitev v
upravi. Predstavnika sta Chris Argyris – Personality and Organization: The Conflict
Between System and the Individual, New York, 1957, ter Harold J. Leavit – Managerial
Psychology, An Introduction to Individuals, Pairs and Groups in Organizations, Chicago,
1962. Teorija odločanja pravi, da je bistvo upravljanja v odločanju, ker prav to razlikuje
upravne sisteme od drugih sistemov. Če tako prodremo v bistvo procesa odločanja, smo
prodrli do bistva uprave. Predstavniki so: Herbert A. Simon – Models of Man, Social and
Rational, New York, 1957, Richard M. Cyert, James G. March in Herschel E. Kanter.
Statistično-organizacijska smer pojmuje organizacijske sisteme kot konstelacijo
spremenljivk in skuša to konstelacijo ugotoviti s statističnimi metodami. Njena prednost
naj bi bila v statistični teoriji pogostnosti v nasprotju s prevelikim subjektivizmom teorije
odločanja. Predstavnika sta: Blanche D. Blank – A Proposal for a Statistical Approach to
Comparative Administration, The Measurement of National Bureaucracies, Papers in
Comparative Administration, Special Series No. 4, Chicago, 1964, ter Arnold S.
Tannenbaum. Teorija političnega sistema temelji na predpostavki, da se družba
diferencira v funkcionalno specifične podsisteme celotne družbe. Tak podsistem je tudi
država in ti podsistemi razvijajo določeno avtonomnost tudi v pogledu odločanja in
njegove racionalizacije. Predstavnik je David Easton – A Framework for Political Analysis,
Englewood Cliffs N. J. 1965. Zadnja smer, imenovana »Public Administration«, se je
razvijala v Ameriki in želi dognati ločitev med politiko in upravo, to ločitev pa izvesti ali
hierarhično (politika zgoraj, uprava spodaj) ali po shemi sredstvo/namen, pri čemer naj bi
upravi ostalo področje podrejenih sredstev. Predstavniki so John M. Pfiffner in Frank P.
Sherwood – Administrative Organization; Dwight Waldo – Comparative Public
Administration, Prologue, Problems and Promise, Papers in Comparative Public
Administration, Special Series No. 2, Chicago, 1964.
Tako lahko povzamem, da je vsaka raziskovalna smer prispevala določene ugotovitve, ki
so se zapisale v zgodovino in pomagale pri nadaljnjem raziskovanju. To so neke vrste
temeljni dosežki, ki so jih lahko raziskovalci uporabili pri nadaljnem raziskovanju uprave
ter določitvi ločnice v razmerju do ostalih znanosti. Predstavniki smeri se pustili neizbrisen
pečat na tem področju, vsak od njih je prispeval k razvoju in uveljavitvi upravne znanosti.
Brez raziskovanj se namreč nobena znanost ne more uveljaviti kot samostojna znanost.
Zato so potrebna odkritja, analize, proučevanja in sistematično proučevanje pojavov skozi
čas, pri čemer so zelo pomembni zgodovina in njeni zapisi.

3.3 Naloge upravne znanosti
Upravna znanost je znanstvena disciplina, ki zaokroža proučevanje in raziskovanje vsega,
kar je povezano z upravnim delovanjem. V njenem okviru se obravnavajo vse za upravno
dejavnost specifične značilnosti in pojavi. Namen upravne znanosti je proučevanje in
raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj različnih znanstvenih disciplin o fenomenu
uprave, zato da se izboljšata organizacija in delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega
delovanja. Po mnenju Šturma (1990, str. 138) je namen upravne znanosti tudi
spoznavanje vzročnih kategorij, ki delujejo v javni upravi, ter razvijanje novih in
sodobnejših metod dela, ki so prilagojene potrebam upravne dejavnosti ter težnjam po
soudeležbi ljudi in civilne družbe. Poleg tega je njen namen tudi posredovanje znanja
upravnim strokovnjakom in ozaveščanje javnosti o potrebi po nadzoru in ocenjevanju
javne uprave.
Na tej podlagi se naloge upravne znanosti delijo na (Šturm, 1993):
−
kognitivne,
−
kreativne,
−
doktrinarne.
Pri kognitivnih nalogah gre za spoznavanje poteka opazovanih pojavov in procesov ter
njihove medsebojne vzročnosti, pri kreativnih gre za razvijanje novih in sodobnejših oblik
dela, oblikovanje nadomestnih rešitev, modelov in predlogov, doktrinarne naloge pa
pomenijo posredovanje izkustvenih posplošitev in na novo pridobljenega znanja upravnim
strokovnjakom, delavcem in javnosti. Na začetku razvoja upravne znanosti, ko je ta
posegala v več znanstvenih disciplin, je imela lastnost multidisciplinarnosti. Kasneje je bila
z osamosvojitvijo lastnega področja raziskovanja in s preimenovanjem iz vede v znanost
poudarjena njena lastnost transdisciplinarnosti sodobne upravne znanosti. Pri nas in tudi v
tujini so se ta spoznanja uveljavila v sedemdesetih letih8. Poleg omenjenih lastnosti se
upravni znanosti priznavajo tudi odprtost, refleksivnost, komunikativnost in kompleksnost
(Šturm, 1993, str. 11).
Tako je po mnenju Lovra Šturma (1993) namen upravne znanosti trojen:
1.
spoznavanje vzročnih kategorij, ki delujejo v okviru upravne dejavnosti,
2.
razvijanje novih in sodobnejših oblik dela, ki so prilagojene potrebam upravne
dejavnosti same in težnjam po soudeležbi ljudi ter javnosti pri upravnem delovanju,
3.
posredovanje znanja upravnim strokovnjakom in ozaveščanje javnosti o potrebi po
oceni upravnega dela.
Glede pomembnosti soustvarjanja javno dobrega in potrebnega menim, da je še zlasti
pomemben namen upravne dejavnosti po sodelovanju ljudi pri upravnem delovanju.
Uprava sama in upravna znanost se bosta namreč uspešno razvijali še naprej, če bosta
imeli na voljo dovolj podatkov iz javnosti, od ljudi, ki delajo ali sodelujejo z upravo.
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Nove oblike dela prinašajo lažje opravljanje dela, skrajšanje časa za izvedbo posamezne
naloge in nemalokrat tudi znižanje stroškov za izvedbo določene naloge. Nove oblike dela
so na drugi strani tudi dosti bolj fleksibilne in odprte, še zlasti če je to sodelovanje več
različnih profilov, ki se med seboj dopolnjujejo. Nedvomno so dodana vrednost tudi
vzročne kategorije in izobraževanja, saj brez njih upravni strokovnjaki ne bodo kos vedno
bolj zahtevnim in kompleksnim nalogam uprave.
Glede na navedeno menim, da je obseg upravne znanosti postal pomembnejši tudi zaradi
vedno večjega obsega nalog javne uprave. Obseg javne uprave v sodobni državi se je
namreč izredno povečal in še vedno veča, saj mora država zaradi družbenega značaja
proizvodnje prevzemati stalno nove funkcije. Obseg javne uprave se ne povečuje samo v
širino, ampak tudi v globino. Med drugim mora skrbeti tudi za varstvo in zagotovitev
osebnega dostojanstva in integritete vseh državljanov oz. članov družbe.
Javna uprava se kot organizacija razlikuje od vseh drugih organizacij tudi po tem, da sta
način in predmet njenega delovanja usmerjena neposredno v uresničitev javnih koristi ter
da lahko pri tem uporablja tudi prisilo (državna prisila), celo fizično (pravne sankcije). Ob
vsem tem pa mora doseči tudi cilj zaščite človeka kot osebnosti.
Na koncu lahko ugotovimo, da upravna znanost danes še ni upoštevana v ustreznem
obsegu. Raziskovalci ne morejo javno objavljati svojih bibliografskih dosežkov samo na
vsebinskem področju uprave. Njihove bibliografije se (glede na izsledke moje raziskave –
v nadaljevanju) vedno vodijo pod šifro raziskovalca. Če npr. posamezen raziskovalec s
pravno izobrazbo objavi svoj prispevek s področja uprave, se ta objava v bibliografskem
sistemu Cobiss zavede pod pravno objavo – ker je njen nosilec pravnik s pravnim
področjem raziskovanja (kljub temu da se ukvarja z upravno-pravnimi predmeti in je
njihov nosilec). Če ima raziskovalec upravno izobrazbo, pa se njegove objave zavedejo
pod upravne in organizacijske vede. To je en vidik premajhne in neustrezne zastopanosti
uprave kot samostojne znanosti. Na drugi strani tudi ni mogoče spregledati raziskovalnih
projektov in habilitacijskih področij. Vsebinsko razvrščanje raziskovalnih projektov ARRS je
skladno s klasifikacijami in šifranti, vedno podrejeno ali pravnim ali upravnim in
organizacijskim vidikom. Habilitacijska področja ne zastopajo upravne znanosti v
zadostnem vsebinskem obsegu, pravna znanost je primerjalno v veliki prednosti. Vendar
ugotavljam, da je vpliv upravne znanosti po drugi strani bolj zaželen pri obravnavanju
posameznih specialnih področij, kot je modernizacija upravnega dela ali reorganizacija
upravnih organov.

3.4 Predmet oz. področje upravne znanosti
Pri opredelitvi predmeta in upravne znanosti je ključna opredelitev uprave. Upravna
znanost ima na splošno za predmet svojega proučevanja upravo kot posebno strokovno
dejavnost9. Na upravo lahko gledamo predvsem v (1) funkcionalnem ali tudi (2)
organizacijskem smislu. V funkcionalnem vsebinskem smislu to pomeni, da obsega
pridobivanje, predelovanje in posredovanje informacij. Iz te opredelitve ima uprava
regulativno funkcijo za preprečevanje entropije znotraj organizacije ter kreativno funkcijo
za povečevanje informiranosti in urejenosti delovanja celotne organizacije. Uprava je po
tej materialni definiciji uprave posebna strokovna dejavnost, ki je po svoji vsebini
pomožna10. Javna uprava pomeni uradno izvajanje javnih zadev, ki jih izvajajo javne
službe (»official undertaking of public affairs by the public service«, po Schwarze, 1992,
str. 19). Pri tem je skupni imenovalec upravne dejavnosti, da ni sama sebi namen (po
Pavčniku, 2007, str. 577), saj je uprava »' vselej strokovna in nujno potrebna, a
pomožna dejavnost, ki omogoča potek temeljne dejavnosti«. Ti opredelitvi sta pomembni,
ker nam prva kaže na povezanost in odvisnost uprave od celotnega upravno-političnega
podsistema, druga pa poudarja instrumentalno funkcijo uprave za razvoj in delo družbe
kot celote (Trpin, 1995, str. 113). Uprava načeloma izvaja cilje, ki jih njej predpiše
parlament ali vlada, pri čemer je primerjalno z institucionalnim upravljanjem na
parlamentarni ali vladni ravni delovanje uprave nepolitično in strokovno. Uprava
vzporedno izvaja pomožne naloge in izvaja proces upravljanja – odločanja. Odločanje
poteka na ravni podzakonskih predpisov in izdaje posamičnih upravnih aktov v okviru
namena in izvršilnih klavzul zakona (Kovač in Dečman, 2009, str. 69–70). Bučar (1969,
str. 24–25) meni, da lahko elemente uprave zasledimo v pravem smislu odločanja,
strokovno-tehnične uprave, neposredne izvršilne dejavnosti in različnih storitvenih
dejavnosti.
Pri upravni znanosti gre za raziskovanje vsega, kar se pojavlja ter nastaja v zvezi z
upravnim delovanjem, zato kot njen predmet proučevanja opredelimo tako upravljanje
(odločanje) in organiziranje v funkcionalnem in institucionalnem smislu kot tudi vso
potrebno strokovno pripravo za to ter vso izvršilno in tehnično-administrativno
dejavnost11. Upravna znanost se ne nanaša izključno na naloge v okviru javne uprave,
temveč tudi na obseg nalog oz. na upravno dejavnost v organizacijah na vseh drugih
področjih, ki ne spadajo v okvir javne uprave. V upravno znanost se vključuje tudi
upravnopravna znanost, ki je v razmerju do upravne in pravne znanosti subsistem.
Upravna znanost kot samostojna znanost in na drugi strani pravna znanost kot tudi
samostojna znanost torej tvorita delno presečno množico posameznih pojavov in
procesov, ki so predmet skupnega obravnavanja obeh znanosti.
9
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V upravno znanost se uvršča tudi znanost o poslovni upravi. Po mnenju Lovra Šturma na
ta način razširjamo pojem upravne znanosti na vsa področja upravne dejavnosti in ga
zaradi upoštevanja načela o pomožnem značaju uprave zavestno razmejimo od vseh tistih
področij usmerjanja, upravljanja in vodenja, pri katerih se odloča o temeljnih nalogah in
splošnih ciljih organizacij.
Upravna znanost je kot družbeno-empirična znanost širši pojem od upravnopravne
znanosti kot normativne znanosti, katere predmet proučevanja so norme, ki urejajo to
področje (po Šturmu, 1993). V praksi to pomeni, da javna uprava posamezen primer oz.
problem obravnava kompleksno, s političnega, organizacijskega, ekonomskega,
tehničnega in psihološkega vidika. S tem zaobjame zelo različne vidike, kar ji omogoča
sistematično analizo. Medtem ko upravnopravna znanost pogosto probleme proučuje zgolj
s pravnega vidika.

Predmet upravne znanosti so:
−
−
−

upravno delovanje,
vloga upravnih organizacij,
vedenje ljudi v upravnih organizacijah.

Vsaka od teh znanosti (upravna in upravnopravna znanost) ima svoje metode, ki so
odvisne od predmeta znanosti, tj. vsaka znanost glede na svoje značilnosti oblikuje svoje
metode dela. Predmet preučevanja upravne znanosti (ki ga je treba ločiti od objekta
proučevanja) so:
−
funkcije (procesi upravljanja): regulatorna, servisna, pospeševalna – raziskuje, kako
jih izboljšati in kje pridobiti sredstva za izboljšave,
−
organizacijski vidik (upravne organizacije): preučuje notranja razmerja v organizaciji
in zunanja razmerja do širšega družbenega sistema (vloga organizacije v družbi,
odnos do posameznika, položaj javnih uslužbencev ipd.),
−
celotna struktura upravnega procesa v družbi, ki je pravno urejena.
Sistemske funkcije uprave opredeljuje 8.–13. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1)12.
Funkcije državne uprave izhajajo iz njene vloge v upravnem procesu. Splošno gledano ima
državna uprava dve funkciji (Virant, 1998, str. 67), to je (1) izvrševanje zakonov,
državnega proračuna in drugih političnih odločitev Državnega zbora in Vlade ter (2)
pripravljanje strokovnih podlag za politično odločanje Vlade in Državnega zbora. Znotraj
teh dveh funkcij pa so posamezne naloge državne uprave. Te naloge različni avtorji
različno klasificirajo. Tako npr. Godec (Vestnik Inštituta za javno upravo, št. 12/79) ločuje
eksekutivno, kurativno in servisno funkcijo. Šmidovnik (Temeljni pojmi o upravi, str. 140–
145) opredeljuje: policijske naloge in skrb za obstoj sistema, javne službe, pospeševalne
naloge, servisne naloge, predlaganje nove politike in izvajanje politike.
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Cijan in Grafenauer (str. 91-97) pa določata pet vrst dejavnosti: regulativno (izdajanje
predpisov in priprava strokovnih podlag za izdajanje predpisov vlade in zakonov),
kontrolno-nadzorno (npr. inšpekcijski nadzor), operativno (izdajanje individualnih in
konkretnih upravnih aktov, izvajanje upravnih ukrepov, dokumentiranje, sklepanje
civilnopravnih poslov), študijsko-analitično (analize, informacije, elaborati, prikaz stanja na
nekem področju, opozorilo na morebitno neustreznost stanja, predlogi ukrepov za
ureditev oz. izboljšanje) in represivno (izvajajo le nekateri organi – oblastno in prisilno
izvrševanje).
Upravne naloge (po Grafenauerju, 2006, str. 142):
1.
Sodelovanje pri oblikovanju politik: za vlado pripravlja predloge zakonov,
podzakonskih predpisov in drugih aktov, vladi zagotavlja strokovno pomoč pri
oblikovanju politik.
2.
Izvršilne naloge: izvrševanje zakonov in drugih predpisov DZ, ratificiranih
mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih
aktov vlade. Izdaja predpise, posamične akte in interne akte, vstopa v civilnopravna
razmerja in opravlja materialna dejanja.
3.
Inšpekcijski nadzor: nad izvajanjem predpisov.
4.
Spremljanje stanja: vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in
evidence tistih družb, za katere je pristojna, skladno s politiko države.
5.
Razvojne naloge: skladno z zakonom, predpisi in sprejetim proračunom usmerja
družbeni razvoj.
6.
Zagotavljanje javnih služb: skladno z zakonom v javnih zavodih, gospodarskih
družbah in upravnih organih.
Po Zakonu o državni upravi ima državna uprava naslednje funkcije (Virant, 1998, str. 68–
69):
1.
Eksekutivna funkcija (izvrševanje politike):
−
regulativna funkcija: urejanje družbenih razmerij z upravnimi predpisi;
−
funkcija upravnega odločanja: izvrševanje javnega interesa, določenega s
predpisi, v konkretnih primerih;
−
funkcija upravnega nadzora: inšpekcijski nadzor, nadzor nad organi lokalnih
skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb;
−
pospeševalna funkcija: pospeševanje družbenega razvoja na področju
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;
−
servisna funkcija: zagotavljanje izvajanja javnih služb iz pristojnosti države
(preko javnih podjetij, javnih zavodov, s podeljevanjem koncesij osebam
zasebnega prava).
2.
Strokovno-tehnična ali strokovno servisna funkcija: priprava strokovnih podlag za
odločanje Vlade.
3.
Študijsko-analitična in kurativna funkcija: skrb za upravno področje, analize razmerij
na področju in zbiranje informacij. Ti dve funkciji v zakonu nista omenjeni posebej,
ampak sta vključeni v ostale funkcije.

Rast javne uprave je objektivna posledica povečevanja in pestrosti oblik kompleksnosti,
dinamike in različnosti v okolju, meni Kooiman (1993, str. 252). Število, raznolikost in
kompleksnost nalog uprave se obvladujejo s pristopi, ki tudi sami po sebi povzročajo
naraščanje upravnega aparata, kot so hierarhična struktura, organizacija upravnih
podsistemov in členjenje organizacije na notranje organizacijske oblike z nujno minimalno
režijo. Pomembna je dinamičnost upravnega dela, saj terja obvladovanje informacijskih
tokov, zlasti zaradi vzdrževanja povratnih zvez med upravnim sistemom in uporabniki
upravnih storitev (po Kovačevi, 2006, str. 37). Uskladiti je treba interese posameznih
skupin, da bi zadostili skupnemu javnemu interesu. To terja usklajevanje, koordinacijo in
ne nazadnje rast uprave ter povečanje števila njenih nalog. Pri tem se vzpostavlja delitev
dela med klasično upravo in oblike sodelovanja z neupravnimi organizacijami. S tem, ko
država zaupa upravne naloge neupravnim subjekom, narašča obseg upravnih funkcij in
struktur zunaj uprave, ki so pod neposrednim vladnim nadzorom (Kovač, 2006, str. 37).
Iz 8. člena ZDU-1 (Pirnat, 2004, str. 503), ki govori o sodelovanju uprave pri oblikovanju
politik, je razvidno, da sta to dva sklopa dejavnosti. V prvem sklopu je priprava predpisov,
zakonskih, podzakonskih ter drugih aktov, drugi sklop pa zajema vsa ostala gradiva in
oblike strokovne pomoči pri delu vlade (poročila, ocene, analize). V tej funkciji uprava
deluje predvsem kot strokoven servis vladi in državnemu zboru pri oblikovanju politik
države. Uprava mora te naloge opravljati strokovno in državi ponuditi strokovno mogoče
rešitve. Če stroka dopušča samo eno rešitev, potem uprava politiki takšno strokovno
rešitev predlaga kot smernico za odločanje o določenem vprašanju. Če je mogočih več
strokovnih rešitev nekega problema, potem je dolžnost uprave, da opozori na obstoj več
mogočih rešitev ter navede prednosti in pomanjkljivosti različnih rešitev in na koncu
razloge, zaradi katerih priporoča sprejetje ene od teh rešitev. Politično najprimernejšo
rešitev vedno izbere državni zbor oz. vlada. Sodelovanje pri oblikovanju politik pomeni
tudi aktivno delovanje uprave kot strokovno-tehnična podpora delovanju vlade. To
pomeni, da je dolžnost uprave, da opozarja na družbene probleme in potrebe, s katerimi
se srečuje pri svojem delu. Vlada mora biti ustrezno informirana o problemih, da jih lahko
rešuje. Po Ustavi Republike Slovenije je uprava tudi dolžna, da se vsem državljanom
zagotovi dostop do informacij javnega značaja, zato mora uprava te informacije deliti z
drugimi, z državljani, ki lahko to pravico uresničujejo že neposredno na podlagi navedene
ustavne določbe (Pirnat, 2004, 504–506).
Najbolj tipična oblika upravnih nalog uprave je opravljanje izvršilnih nalog. To je
regulativna in oblastna dejavnost uprave. V to skupino spada izvrševanje zakonov in
drugih predpisov, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna ter drugih aktov
vlade – to so izvršilne naloge uprave. Drugi odstavek 9. člena ZDU-1 določa sredstva, ki
jih lahko uprava uporablja za opravljanje izvršilnih nalog. Medtem ko uprava opravlja tudi
druga dejanja, to je njena pomožna dejavnost, kot sta sklepanje pogodb in opravljanje
materialnih dejanj (dokumentiranje, obveščanje in opomini), ki nimajo regulativne narave.
Pri izvršilnih nalogah je pomembno vprašanje stopnja vezanosti uprave na zakon. Tretji
odstavek 153. člena Ustave RS določa, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z
Ustavo in zakoni. To pomeni, da za izdajo ne potrebujejo nujno neposrednega zakonskega
pooblastila.

ZDU-1 določa, da morajo neposredno na zakonu temeljiti le tista materialna dejanja, s
katerimi se posega v človekove pravice in svoboščine. ZDU-1 tudi opredeljuje zakonitost in
samostojnost tako, da je razvidno, da uprava opravlja svoje delo na podlagi Ustave,
zakonov in drugih predpisov, in dodaja, da je opravljanje tega dela samostojno. Glede
internih aktov uprave velja, da je za tiste, ki po svoji vsebini predstavljajo predpise in
pomenijo oblastno urejanje zadev, potrebno neposredno zakonsko pooblastilo. Za
konkretne upravne akte velja, da morajo imeti neposredno podlago v zakonu, ki mora biti
izrecno in natančno opredeljena (Pirnat, 2004, str. 506–509).
Z inšpekcijskim nadzorom se zagotavlja zakonitost v družbi. Njegovo izvajanje je ena od
sistemskih funkcij uprave, saj jo izvajajo vsi pristojni organi državne uprave vsak na
svojem področju. Inšpekcijski nadzor vključuje spoštovanje pravnih norm in nadzor nad
skladnostjo ravnanja njihovih naslovljencev z njihovo vsebino. To je nadzor nad tistimi
dejavnostmi, ki so predpisana s pravnimi normami. Inšpekcijski nadzor je sestavni del
načela zakonitosti delovanja uprave, pri čemer ga urejajo še drugi področni zakoni, ki
opredeljujejo pristojnosti in posebnosti posameznih inšpekcij.
Posebna aktivnost v upravnem procesu je tudi spremljanje stanja družbe na področjih, za
katera je pristojna, in skrb za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. V tem
primeru je to iniciativno delovanje državne uprave, ki ni neposredno predpisano z
zakonom. Uprava skrbi, da je stanje v družbi čim bolj ustrezno sprejeti politiki države z
dobrim gospodarjenjem. Upravni organi tudi vodijo evidence in jih medsebojno
povezujejo. Za vodenje splošno dostopnih podatkov, s katerimi se ne posega v pravice ali
pravni položaj oz. dejanski položaj posameznikov oz. pravnih oseb, upravni organ ne
potrebuje podlage v zakonu. Visoke zahteve pa Ustava RS (38. člen) določa za zbiranje,
vodenje in povezovanje zbirk osebnih podatkov (Pirnat, 2004, str. 511–512).
Pospeševalna funkcija, ko uprava na podlagi zakona, predpisov in državnega proračuna
spodbuja in usmerja družbeni razvoj, predstavlja instrument, s katerim uprava skrbi za
razvoj, skladen s sprejeto politiko države. Pri tem mora uprava upoštevati omejitve.
Potem ko uprava spodbuja razvoj z dajanjem subvencij in državnih pomoči, mora
upoštevati ustavno načelo enakosti (14. člen Ustave RS) in zagotoviti vsem enako
možnost dostopa do teh pomoči ter poskrbeti, da se ne krši konkurenca (74. člen Ustave
RS) (Pirnat, 2004, str. 512–513).
Uprava s servisno funkcijo zagotavlja javne službe. To je splošna pristojnost uprave, in
sicer da poskrbi za izvajanje javnih služb. Organizacijske oblike za opravljanje
gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah, to so režijski
obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesija in vlaganje javnega kapitala v
osebe zasebnega prava. Organizacijske oblike za opravljanje negospodarskh javnih služb
pa določa ZZ, in sicer javni zavod ter zavod s pravico javnosti (Pirnat, 2004, str. 513–
514).

Z navedenimi funkcijami zakon za vse ljudi vzpostavlja pravičnost, enakost razdelitve
dobrin in javnih storitev ter preprečuje konkurenco. Na ta način ni mogoče, da bi se
nepričakovano višale cene določenih javnih storitev, ki so skupne in potrebne vsem
državljanom. Država z zakonom in predpisi določi ter omeji pogoje in način njihove
distribucije oz. uporabe. Podjetje, ki ga država izbere za izvajanje javne službe, mora
delovati skladno z zakonom in predpisi države. Prav zato je najbolj optimalna in racionalna
razdelitev funkcij prav po Zakonu o državni upravi, saj zaobjame ključne naloge in
storitve, ki morajo biti v državni pristojnosti oz. preko javnih podjetih/javnih zavodov pod
državnim/vladnim nadzorom. V nasprotnem primeru bi bilo veliko neenakosti, konkurence
in predvsem nepravičnosti. Če komunalne storitve na primer ne bi bile s koncesijo
zaupane javnemu podjetju, potem bi prebivalci različnih občin plačevali različno za isto
storitev (odvoz smeti), kar ni niti pravično niti optimalno, saj bi se lahko določeni
posamezniki tej storitvi odpovedali, kar bi lahko negativno vplivalo na okolje.
Uprava lahko sama izvaja javno službo v obliki režijskih obratov, kar pomeni neposredno
izvajanje javne službe v okviru uprave. Pri tem mora zagotoviti dostop do javnih služb, saj
tega dostopa ne uravnava trg, ampak materialno pravo in procesno pravo, ki določa poti,
preko katerih lahko pridemo do javne dobrine.
Upravna znanost vsebuje upravno-politično in javno-pravno področje, upravno finančno
področje javnega sektorja ter pomožne vede13. Upravno-politično podpodročje tvorijo
upravna politika, analiza politik, upravna zgodovina, javno-pravno podpodročje pa
segment upravnopravne znanosti in javnega prava (upravno pravo, ustavno pravo,
upravni postopek) na eni ter segment organizacije javne uprave na drugi strani. Upravnofinančno področje pokrivajo različne finančne discipline, ki se ukvarjajo z javnimi
financami na splošno in po posameznih delih javnega sektorja. Pomožne vede so
metodološke, kot so informatika, statistika in organizacijska znanost, ter nemetodološke,
kot so masovna psihologija, splošna zgodovina, geodezija in ostale tehnične ter aplicirane
vede (veda o urbanizaciji prostora).
Proučevanje pojavov v javni upravi tudi po mojem mnenju zadeva upravno in tudi pravno
disciplino, čeprav pravne norme ne pojasnijo vseh okoliščin, ki vplivajo na odločanje in
ravnanje v javnih zadevah. Iz tega sledi, da pri proučevanju javne uprave ni mogoče
spregledati dosežkov pravnih disciplin, saj ravno te tudi proučujejo predmet javne uprave.
Vendar se pravne discipline lotevajo tistih vprašanj, ki jih obravnava javna uprava, le s
pravnonormativne strani. Poleg rezultatov raziskovanj pravnih znanosti so za proučevanje
javne uprave zelo pomembna tudi spoznanja nekaterih drugih družbenih disciplin, kot so
sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna uprava ter znanosti o organizaciji in metodah
dela.
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Upravna znanost se deloma prekriva s štirimi temeljnimi znanostmi (organizacijske,
sociološke, pravne in ekonomske znanosti), vendar ima tudi lasten temelj, in to so
družbena razmerja.
Precej časa so se avtorji spraševali, ali je veda o javni upravi samostojna znanstvena
disciplina s samostojnim področjem proučevanja ali je sintetična znanstvena disciplina, ki
izsledke drugih družbenih ved sintetizira v novo kakovost. Kasneje so se na osnovi
proučevanj in analiz strinjali, da naj bi bilo proučevanje javne uprave samostojna
znanstvena disciplina, saj je njen osrednji predmet, to sta javni interes in odločanje o
javnem interesu, povsem specifična kategorija, ki se pojavlja samo v upravljanju javnih
zadev (Bučar, 1969, str. 67). Po mnenju Bučarja14 so vsa vprašanja v javni upravi
povezana z vprašanjem, kako prihaja javni interes do izraza in kako se uresničuje. Na tej
podlagi se upravna znanost razlikuje od t. i. kameralne oz. policijske znanosti, ki je nastala
v času absolutistične, zlasti prosvetljenske države. Policijsko-absolutistična država je
razvila širok birokratsko-upravni aparat v službi vladarja, pri čemer je ta aparat deloval po
natančnih navodilih vladarjeve pisarne. Javni interes v tem času ni bil pomemben, v
ospredju je bilo proučevanje ustroja in delovanje upravnega aparata. Medtem ko je
sodobna upravna znanost za razliko od stare kameralne policijske znanosti v ospredje
postavila javni interes, njegov nastanek in realizacijo.
Veda o javni upravi se ne nanaša samo na proučevanje stanja v javni upravi, ampak se
spreminja tudi v politično vedo, ki naj svoje področje proučuje tudi s stališča, kakšna naj
bo javna uprava, da se bo javni interes lahko izrazil in da se bo lahko uveljavil. Prav zato
je sodobna upravna znanosti tudi politična znanost (Bučar, 1969, str. 69), ki je svoje
osnovne postulate kot vrednote dobila že iz obče družbene filozofije. Javna uprava
dejansko odloča o proizvodnji in načinu zadovoljevanja potreb vsakega državljana,
sama pa presodi, v katerih primerih in v kakšnem obsegu naj odločanje o načinu
zadovoljevanja potreb prepusti posameznim državljanom.

3.5 Metode upravne znanosti
Pri raziskovalnem delu, odkrivanju in sistematičnem razvrščanju znanstvenih dejstev
obstaja veliko različnih miselnih postopkov. Na tej podlagi so se razvile številne
znanstvenoraziskovalne metode, ki jih znanstveniki uporabljajo pri svojem delu. Številni
avtorji v svojih delih razvrščajo znanstvene metode po različnih kriterijih. Zelenika15 se v
svojem delu opredeli do šestih različnih avtorjev, ki jim je skupno to, da je za uspešno
znanstvenoraziskovalno delo treba uporabiti določeno metodo oz. kombinacijo metod.
Zelenika navaja, da so pri znanstvenoraziskovanem delu in sistematičnem odkrivanju
znanstvenega vedenja, ki poleg že znanih znanstvenih dejstev, opredelitev, sklepov in
teorije prispeva k doseganju novega znanja in odločilno prispeva k izdelavi znanstvenega
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oz. strokovnega dela, najpomembnejše predvsem induktivna in deduktivna metoda,
metoda analize in sinteze, metoda abstrakcije in konkretizacije, metoda posploševanja in
specializacije itd. Zanimivo je tudi stališče Šešića16, ki metode znanstvenega raziskovanja
razvršča v tri skupine:
1.
posebne znanstvene metode in postopki: analitično-sintetična metoda, metoda
abstrakcije in konkretizacije, metoda posploševanja in posameznosti, metoda
razvrščanja, induktivna in deduktivna metoda;
2.
splošne znanstvene metode: statistična metoda, metoda modeliranja ter analitičnodeduktivna metoda;
3.
osnovne splošne metode družbenih znanosti: pozitivistična metoda, metoda
umevanja, komparativna metoda, metoda idealnih tipov, metodološki strukturalizem
in funkcionalizem ter dialektična metoda.
Medtem ko teoretiki znanstvenoraziskovalnega dela navajajo tri osnovne standardne
znanstvenoraziskovalne metode: normativno, eksperimentalno in zgodovinsko metodo.
Glede znanstvenoraziskovalnega in aplikativnega raziskovanja je uporaba metod zelo
pomembna in ključna. Raziskovalec skuša zbrati določene podatke, pri tem pa tehta, na
kakšen način in s katero metodo. Običajno se odloči za tisto, za katero meni, da bo v
tistem trentuku najprimernejša, da bo z njo dosegel predvidene učinke po zastavljenih
hipotezah. Pri izbiri se tudi vpraša, ali bo določena metoda ustrezna glede na tip raziskave
(npr. anketiranje je smiselno, kadar želimo odgovore na več vprašanj, ko so odgovori
lahko anonimni in ko lahko ponudimo več mogočih odgovorov). Na osnovi postavljene
metodologije in metodološkega okvira tudi določimo metodo za obdelavo zbranih
podatkov. V družboslovju sta pogosto uporabljeni predvsem metoda analize in sinteze ter
statistična metoda. Zato bi se strinjala z razvrstitvijo Šešića, ki metode znanstvenega
raziskovanja deli v tri po vsebini ključne skupine glavnih metod dela.
Osnovnih značilnosti znanstvenoraziskovalnih metod je pet:
1.
objektivnost: predpostavlja nepristranski, stvaren, nevtralen in pravičen odnos do
določenega pojava, predmeta ali objekta, ki obstaja neodvisno od subjekta, njegovih
opažanj in njegovega mišljenja;
2.
zanesljivost: vsako stališče in sodbo je treba utemeljiti, podkrepiti z argumenti in
dokazati z ustreznim logičnim postopkom;
3.
natančnost: bistveno vpliva na končni rezultat raziskave in je v tesni povezavi s
prvima dvema lastnostma;
4.
sistematičnost: vsi elementi raziskave morajo biti povezani v funkcionalno celoto;
5.
splošnost: metode v znanstvenoraziskovalnem sistemu morajo pri odkrivanju novih
spoznanj omogočati oblikovanje občih, skupnih in bistvenih lastnosti posameznega
pojava in odnosa znotraj sistema etr tako pojavu omogočiti njegov »raison d'etre«.
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Beseda »metoda« izhaja iz grške besede »methodos«, ki pomeni »napredek ali hoja po
poti«, skratka neke vrste smerokaz poti, po kateri pridemo do določenega cilja. Metoda je
načrten postopek proučevanja in raziskovanja nekega pojava oz. način dela pri
ustvarjanju nekega cilja na filozofskem, znanstvenem, političnem ali praktičnem področju
ter je način raziskovanja in prikazovanja spoznanj o raziskovalnem predmetu. Metoda je
tudi miselni postopek, da lažje in točneje odkrijemo ter sistematično obdelamo določena
znanstvena spoznanja, podatke in informacije.

Znanstvena

metoda

je

celota postopkov, ki jih znanost uporablja v
znanstvenoraziskovalnem
delu,
da
bi
prikazala
in
obrazložila
dosežke
znanstvenoraziskovalnega dela določenega znanstvenega področja. Je tudi pot oz. način
znanstvenega raziskovanja, ki zagotavlja resnično, sistemsko in točno znanje. Znanstvena
metoda v širšem smislu uporablja spoznanja in postopke, ki so skupni vsem znanstvenim
področjem in disciplinam. Znanstvena metoda v ožjem smislu uporablja specifične
postopke, ki so svojski le določenim področjem.

Metode dela pomenijo, da je potreben določen metodološki pristop oz. izdelani kriteriji,
kar izvira iz izkušenj, npr. metodološki pristop racionalnosti kot najpogostejši, to pomeni,
da se mora vse, kar spoznavamo, vklopiti v obstoječi racionalni sistem. Na drugi strani
imamo tudi metode spoznavanja, ki so v tehničnih vedah bolj determinirane, v
družboslovju pa ne toliko, saj so le-te nekoliko mehkejše. Posameznika ni mogoče
determinirati in predvideti. Družbene znanosti imenujemo mehke znanosti, skušajo pa
doseči predvidljivost ravnanj posameznika.
Kot že izhaja iz same uvodne predstavitve, je tudi po mojem mnenju upravna znanost
empirično-analitična in kritičnonormativna znanstvena disciplina. V okviru njenega
raziskovanja se uporabljajo znane znanstvenoraziskovalne metode dela: induktivne,
deduktivne, komparativne in sistemsko-analitične metode.
Pri induktivni metodi se na podlagi posamičnih in posebnih dejstev sklepa o splošni sodbi,
iz opažanj konkretnih primerov in dejavnikov nastanejo splošni sklepi. Pri deduktivni
metodi se iz splošnih stališč izvedejo posebna in posamična stališča, iz splošnih postavk se
prehaja do konkretnih posamičnih sklepov. Komparativna metoda je metoda primerjanja,
primerjav in stopnjevanja. Analitična metoda je metoda razčlenjevanja celote v
posamezne dele.

Metoda analize in sinteze: Analiza je postopek raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti z
razčlenjevanjem sestavljenih miselnih stvaritev na njihove enostavnejše dele in prvine ter
proučevanje vsake prvine ločeno in v odnosu s celoto. Sinteza je postopek raziskovanja in
pojasnjevanja stvarnosti z združevanjem in sestavljanjem enostavnih miselnih stvaritev v
sestavljene in te še v bolj kompleksne – v enovito celoto, v kateri so njeni deli povezani.

Do realnih spoznanj pridemo preko posebnih metod, kot so: eksperiment, intervju, anketa
in analitična metoda. Vsaka znanost ima svoje metode, pri čemer so za upravno znanost
značilne tudi klasične metode pravne znanosti, kot sta zgodovinska in primerjalna metoda.
Pri eksperimentalni metodi problematiko raziskujemo s poskusi pri kontroliranih pogojih.
Razmere med poskusom morajo biti ustrezno dokumentirane, tako da lahko poskus
ponovi drugi raziskovalec. S spreminjanjem pogojev ob poskusih lahko dokažemo ali
ovržemo svoje trditve.

Metoda intervjuja temelji na majhnem vzorcu in običajno zajema od enega do deset
udeležencev, zato da se zberejo kompleksne individualizirane vsebine, kar ji onemogoča
posploševanje. Stopnja analitične zasičenosti je dosežena, ko z vključevanjem več
udeležencev avtor ne bi dobil novih informacij.

Metoda anketiranja: anketo lahko kot raziskovalno metodo uporabimo le ob doslednem
upoštevanju nekaterih pravil. Z njo lahko zberemo podatke o stališčih in mnenjih
vprašancev. To je najpogosteje uporabljena metoda v družbenih vedah. Anketa v
znanstvenem raziskovanju ni samo postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje,
ampak je postavljanje točno določenih vprašanj določeni skupini in številu ljudi na točno
določen način. Pri anketnem raziskovanju se poleg naročnika in raziskovalca pojavljata še
anketar in obvezno anketiranec. Za uspešno delo je pomembno, da so določeni načini
komuniciranja med njimi. Pomembna je ustrezna velikost vzorca. Anketiranje je treba
razumeti samo kot fazo v raziskovalnem procesu. Zaradi tega je anketni vprašalnik
mogoče oblikovati šele, ko imamo opredeljen raziskovalni problem, cilj raziskovanj in
hipoteze. Prednosti ankete so, da lahko z njo zberemo podatke, ki so nam drugače
nedostopni, da z njo dobimo podatke o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter da je
ekonomična, ker s pravilno oblikovano anketo v kratkem času zberemo veliko informacij.
Med slabosti ankete pa spadajo epistemološke težave, ki nastanejo zaradi različne
strokovne usposobljenosti anketirancev, psihološke težave, ki nastanejo, ker je anketo
težko prilagoditi vsem anketirancem, ter družbene težave, ki nastanejo zaradi težnje
anketirancev, da dajejo odgovore v skladu z družbenimi vrednotami – to težavo najlažje
rešimo z anonimno anketo in posrednimi vprašanji.
Z zgodovinsko metodo sledimo pojavu, procesu ali dejavniku skozi krajše ali daljše
časovno obdobje. Primerjalna metoda omogoča primerjavo dobljenih rezultatov, mnenj in
informacij.
Igličar (2004, str. 33–46) opredeljuje sociologijo družboslovnega raziskovanja, v okviru
katere predstavlja metode, kot so: metode spoznavanja sociološko-pravno-ekonomskih
pojmov (filozofske, znanstvene in metode ustvarjanja) in (2) tehnične metode (metode
uporabe). Filozofske metode so dedukcija-indukcija, aksiološka, logična, nekatere so
znanstvene (npr. dogmatsko-normativna in zgodovinsko-primerjalna).

V družboslovju so dobro poznane tudi metode ustvarjanja, to so aksiološka, pravnopolitična, sociološka, logična, abstraktna, kazuistična in precedenčna. Prav tako pa so
pomembne tudi tehnične metode, kot so jezikovne, logične, sistemske, zgodovinske in
teleološke.
Ugotavljam, da upravna znanost pri svojem raziskovanju uporablja tudi metode in
tehnike, ki so znane iz socioloških raziskovanj, pri čemer jih uporablja v nekoliko
spremenjeni obliki. Najpomembnejše med njimi so zlasti statistična metoda, vprašalnik,
anketa, uporaba uradnega dokumentacijskega gradiva, sistematično opazovanje, uporaba
uradnih spisov opazovanih pojavov in procesov, snemanje in posnetki upravnih in drugih
delovnih postopkov.
Upravna
znanost
uporablja
mikrodimenzionalno,
makrodimenzionalno
in
metadimenzionalno analizo, kar ji omogoča zelo specifično in večplastno raziskovanje
določenih družbenih segmentov. V praksi se pogosto uporablja tudi kombinacija dveh ali
vseh treh stopenj.

Metodološki prijemi, značilni za upravno znanost, so naslednji (Šturm, 1993, str. 11):
1.
institucionalni metodološki pristop
To je klasičen prijem, ki namenja pozornost značilnostim posamezne obravnavane
upravne institucije in poskuša poudariti njene posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih
upravnih institucij. Ker je usmerjen k institucijam, se imenuje institucionalni. Temu
pristopu je bila naklonjena upravnopravna znanost.
2.
organizacijski metodološki pristop oz. transinstitucionalni pristop
Pristop išče v upravnem delovanju različnih organizacij njihove stične točke in skupne
značilnosti. Posebnosti upravnih institucij ga ne zanimajo.
3.
diakronična in sinkronična analiza
Diakronična analiza izhaja iz zaporedja dogodkov in raziskuje opazovane pojave pri
njihovem nastanku ter razvoju. Sinkronična analiza nasprotno raziskuje istočasno
potekajoče pojave in procese, ki so predmet znanstvenega raziskovanja. Ta analiza
vključuje sistemsko in strukturalno analizo. S kombinacijo obeh metod lahko raziskovalci
dosežejo zanesljive raziskovalne rezultate.
Zatrdim lahko, da številne naloge upravne znanosti pri njenem raziskovanju vplivajo tako
na cilje kot tudi usmeritve raziskovalnega dela na področju javne uprave. Narava teh
raziskovanj ni samo odkrivanje, definiranje, sistemiziranje opazovanih pojavov in procesov
ter vzročnosti njihovih medsebojnih vplivanj, ampak tudi snovanje in oblikovanje
morebitnih novih modelov, rešitev in predlogov.

3.6 Nosilci upravne znanosti – institucionalno in osebno
Upravna znanost je novost, nova kakovost, ki ima jasne začetne težave, nejasno in
nezadostno opredeljen odnos do drugih družbenih disciplin, premalo jasno metodologijo
raziskovanja in ohlapno postavljene cilje. Upravna znanost je ena izmed družbenih
disciplin, ki skuša ugotoviti zakonitosti, ki vplivajo na ravnanje ljudi, kadar gre za njihove
odnose pri upravljanju, ter normativna znanost, ker je znanost o javni upravi racionalnonormativna ali empirično-pojasnjevalna znanosti17. Vse skupaj, upravna znanost in njen
razvoj, se je začelo že v času absolutistične policijske države in do danes se je izoblikovalo
veliko znanih imen ter predstavnikov, ki so se ukvarjali z njenim predmetom proučevanja.
Von Justi iz Nemčije, von Sonnenfels iz Avstrije in Bommin iz Francije so predstavniki
kameralistične upravne znanosti, ki je bila po besedah A. Cobbana »politična teorija
birokratov o birokratih in za birokrate«. Bila je pretežno opisna znanost, ki je zgolj
oblikovala smernice, navodila oz. »praktične cilje« za vodenje uprave. V tem času je
ustvarjal tudi pomemben predstavnik upravne znanosti Eugen Pusić iz Zagreba, ki je
dejal, da je »upravna veda neodvisna od časa in dežel in je zato univerzalna /.../
izvedena je iz naravnih elementov in utemeljena na naravnih in čvrstih načelih« (cit. po
Pusić, Uprava, str. 15).
Lorenz von Stein, profesor iz Kiela in z Dunaja, je sredi 19. stoletja v svojem delu z
naslovom »Die Verwaltungslehre« postavil splošna načela ter izdelal veliko sintezo. V tem
času je bilo v ospredju proučevanje upravnega prava (po Bučarju, 1969).
Prva imena sodobne znanosti v javni upravi niso bila iz vrst pravnikov niti t. i.
državoznancev, ampak so bili to praktiki v gospodarstvu. To sta bila: Američan Frederick
Winslow Taylor (1850–1915) in francoski rudarski inženir Henry Fayol (1841–1925).
Taylor je ugotovil, da je delavec organsko vključen v proizvodni proces, pri čemer mora
inženir v proizvodnji zagotoviti, da bo ravnanje delavca čim bolj usklajeno z delovanjem
stroja, da bodo kretnje čim bolj racionalne in da se izključi vse nepotrebno. Ugotovitve o
racionalizaciji je kasneje razširil na upravljanje podjetja kot celote. Fayol je obravnaval
podjetje z vodilnih osrednjih položajev podjetja ter postavljal osnove za organizacijo in
vodenje podjetja.
Tako so se iz zasebne organizacije ideje prenesle tudi na organizacijo javne uprave, saj so
izkušnje pokazale, da med njima ni bistvenih razlik (Bučar, 1969). V obeh primerih so to
zakonitosti v upravljanju, mogoča je racionalizacija in večja ekonomičnost, uporabljajo pa
se načela organizacije in vodenja. Na vprašanje ekonomičnosti v javni upravi je prvi
opozoril Woodrow Wilson v Ameriki s prispevkom »The Study of Administration« (Political
Science Quarterly, junij 1887).
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LUHMAN, Niklas. Theorie der Verwaltungswissenschaft. Köln, 1966, str. 22–25.

Po drugi svetovni vojni je pretežno ameriški pristop k proučevanju javne uprave prodrl
tudi v Evropo s klicem »Nazaj k Lorenzu Steinu«. V Evropi je v tistem času vladala pravna
in zlasti državoznanstvena tradicija (kombinacija vede o javni upravi in upravnem pravu,
način obravnave pa pravniški). Primer dela tega obdobja je učbenik Hansa Petersa:
Lehrbuch der Verwaltung.
V 19. stoletju v času liberalizma sta bila v ospredju pravni vidik odnosov med državno
upravo in državljanom ter pozitivno pravo. Iz tega izhaja, da je bilo upravno pravo sprva
samostojna pravna disciplina, medtem ko se je kasneje na podlagi številne zakonske
dokumentacije gradivo pregledalo in sistematiziralo, izluščili so se splošni pojmi in načela
ter ustanovili upravnopravni inštituti, pri čemer se je vzporedno z drugimi pravnimi
disciplinami opredelil najprej splošni in potem posebni del upravnega prava.
Upoštevaje zgoraj izpostavljena dela ter spletne vire ima danes 40 let kasneje upravno
pravo ustrezno mesto tako v študijskih programih visokošolskih zavodov kot tudi znotraj
habilitacijskih področij. Visokošolski zavodi, ki so v nadaljevanju tudi vključeni v raziskavo
(Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL), Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF
UM), zasebna Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), zasebna Fakulteta za
podiplomske, državne in evropske študije (FPDEŠ) ter Fakulteta za upravo Univerze v
Ljubljani (FU UL)), imajo predmet upravnega prava vključen v prvostopenjske in
drugostopenjske študijske programe (slika 1). V okviru tega predmeta se študentje
seznanijo z osnovnimi pojmi upravnega prava, pravom Evropske unije, ki predstavlja okvir
upravnega prava, statusnim upravnim pravom, javnimi službami in koncesijskimi razmerji,
uslužbenskim upravnim pravom ter sistemom plač v javnem sektorju. Nekateri
visokošolski zavodi delijo predmet na splošni in posebni del, spet drugi pa ga vključujejo v
ustavno/procesno/postopkovno pravo. Pri habilitacijskih področjih se lahko učitelji in
raziskovalci habilitirajo za področje upravnega prava na treh fakultetah, to so Pravna
fakulteta UL, Pravna fakulteta UM in Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici. Vendar je le
na slednji ta habilitacija samostojna, pri ostalih dveh fakultetah pa je združena s
področjem javnega prava. Na raziskovalnem področju upravno pravo obstaja, vendar ne
kot znanost, temveč kot veda.

Nosilec
predmeta

Erik Kerševan,
Mitja Horvat

Upravno
pravo in
postopek

Rajko Pirnat,
Gorazd Trpin,
Bojan Bugarič,
Senko Pličanič,
Mitja Horvat,
Erik Kerševan

II. stopnja – magistrski
študijski program Pravo

Upravno
pravo
Upravno
procesno
pravo

Rajko Pirnat,
Senko Pličanič,
Bojan Bugarič,
Mitja Horvat

I. stopnja –
prvostopenjski
univerzitetni program
Pravo

Predmet

Nosilec
predmeta

Božo Grafenauer

Božo Grafenauer

Nosilec
predmeta

Upravno
pravo

Janez Čebulj,
Slobodan
Dujić

I. stopnja –
univerzitetni
dodiplomski študijski
program Pravo

Predmet

Nosilec
predmeta

Janez
Čebulj

Tone
Jerovšek

Janez
Čebulj

Upravni
sistemi in
upravno
pravo

Gorazd
Trpin

II. stopnja –
Podiplomski
magistrski program
Javna uprava

Upravno
pravo –
posebni del

Upravno
pravo –
splošni del
Upravno
procesno
pravo

I. stopnja –
dodiplomski
univerzitetni program
Javna uprava

Predmet

Vir: lasten (po stanju javno objavljenih študijskih programov, maj 2010)

Ustavno in
upravno
pravo ter
sistem EU

II. stopnja – magistrski
študijski program Pravo

Upravno
pravo

I. stopnja – univerzitetni
študijski program Pravo

Predmet

Nosilec
predmeta

Mik
Strmecki
Mik
Strmecki

Upravno pravo
Upravnopravne
notranje zadeve

I. stopnja – univerzitetni
študijski program Uprava

Predmet

Slika 1: Predmeti iz vsebin upravnega prava na izbranih visokošolskih zavodih
Predmetnik in nosilci predmetov
Fakulteta za
podiplomske, državne
Evropska pravna
Fakulteta za upravo
in evropske študije
Pravna fakulteta Univerze
Pravna fakulteta Univerze
fakulteta v Novi Gorici
Univerze v Ljubljani (FU
(FPDEŠ)
v Ljubljani (PF UL)
v Mariboru (PF UM)
(EVRO-PF)
UL)

Pionirji in nasledniki upravne znanosti (po Bučarju, 1969, str. 79):
−
Francija: Laferriere, Aucoc, Ducrocq in njihovi nasledniki: Hauriou, Duguit, de
Malberg, Jeze, Berthelemy, Rolland, Bonnard;
−
Nemčija in Avstrija: Otto Mayer in njegovi nasledniki: Fleiner, Hatschek, Merkl in
Walter Jellinek s svojim vodilnim delom na koncu tega obdobja »Verwaltungsrecht«.
V Angliji, v kateri je bila pozornost namenjena teritorialnemu in institucionalnemu
upravljanju, pri čemer so civilna sodišča opravljala nadzor nad upravo po načelih občega
prava in je bil zaustavljen razvoj upravnega prava kot posebne discipline, so bila
izpostavljena naslednja imena: Chester, Robson, Gladden in Chapman.
Še pred nastankom Jugoslavije so nastala naslednja dela, ki so vplivala na razvoj
hrvaškega (1. in 2. točka) in srbskega (3. točka) upravnega prava (po Bučarju, 1969, str.
80):
1.
Ivan Žigrović in Pretočki: Upravno pravo kraljevine Hrvatske i Slavodije, leta 1911.
2.
Smrekar: Priručnik za političku upravnu službu, zbirka predpisov v petih knjigah,
1899–1905.
3.
Kosta Kumanudi: Administrativno pravo, leta 1909 (prva izdaja) in leta 1920 (druga
izdaja).
Kasneje se je celotno upravno pravo nekdanje Jugoslavije opiralo na naslednja dela in
avtorje:
1.
Laze Kostić: Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije (tri knjige v letih 1933,
1936 in 1939).
2.
Ivo Krbek: Uvodna in osnovna vprašanja upravnega prava (1929), Organizacija
javne uprave (1932) ter monografiji Diskreciona ocjena in Sudska kontrola naredbe.
3.
N. Stjepanović: Upravno pravo FNRJ, Opšti deo, Beograd (1958).
Po letu 1970 so na razvoj vplivali:
1.
Eugen Pusić: Nauka o upravi, 2002.
2.
Vilko Androjna, Erik Kerševan: Upravno procesno pravo: upravni postopek in
upravni spor, 2006.
3.
Juergen Schwarze: European Administrative Law, London, 1992.
4.
Lovro Šturm (ur.): Komentar ustave Republike Slovenije, 2002.
5.
Rupko Godec, Mitja Horvat, Rajko Pirnat, Lovro Šturm, Gorazd Trpin: Upravni
zbornik, 1993.
6.
Erik Kerševan: Uprava in sodni nadzor, 2004.
7.
France Bučar: Upravljanje, 1981.
8.
Rajko Pirnat: Komentar zakonov s področja uprave, 2004.
9.
Gregor Virant: Pravna ureditev javne uprave, 1998.
10. Tone Jerovšek, Polonca Kovač: Upravni postopek in upravni spor, 2007, 2010.

V Jugoslaviji oz. natančneje v Zagrebu je bil zelo znan soustvarjalec razvoja upravne
znanosti prof. dr. Eugen Pusić, ki je leta 1985 prejel posebno jugoslovansko priznanje,
nagrado Uradnega lista SFRJ za najboljšo pravno delo z naslovom Upravni sistemi. To
delo obsega 875 strani v dveh zvezkih. Delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem delu
avtor obravnava temeljne kategorije (sistemi sodelovanja med ljudmi in upravni sistemi),
drugi del prikazuje razvoj od preddržavnih oblik upravljanja do oblikovanja države in
državne uprave, dominacijo (prevlado) države in preobrazbo uprave, tretji del pa izčrpno
obravnava upravne sisteme v Jugoslaviji. Opus Pusića obsega 20 knjig in več kot 800
člankov18.
S filozofskimi in sociološkimi vprašanji sta se skladno s tokovi socialne filozofije ukvarjala
Hauriou in Duguit.
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ŠTURM, Lovro. Upravna znanost se uveljavlja. Vestnik Inštituta za javno upravo. letnik 23, št. 1/2, 1987,
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, str. 124–126.

4.

LOČITEV UPRAVNE ZNANOSTI OD OSTALIH ZNANOSTI

Upravna znanost je v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi družbenimi
znanostmi pri nas. Ta neenakopravnost se je začela že leta 1989, ko je bil sprejet
srednjeročni načrt Raziskovalne skupnosti Slovenije, v katerem upravna znanost takrat ni
dobila samostojnega mesta. Vključena je bila v program raziskovanja prava in temu
ustrezno usmerjeni raziskovalni program. To je vplivalo na njene neenake pogoje pri
njenem razvoju in uveljavitvi v primerjavi z drugimi družbenimi znanostmi vse do danes.
Vendar je danes po vseh delih, nagradah (Nobelova nagrada – Herbert Simon), raziskavah
in delujočih društvih (npr. društvo za upravne znanosti in prakso, ki se je združevalo v
slovensko zvezo, ta pa preko takratne jugoslovanske zveze v Mednarodni inštitut za
upravne znanosti v Bruslju) jasno, da se je upravna znanost v 70. in 80. letih 20. stoletja
osamosvojila, pri čemer se danes ponovno zliva in pojavlja skupaj z drugimi znanostmi.
Zato je smiselno vprašanje, kam bo šel njen razvoj čez 10 ali 20 let. Ali bo takrat ponovno
samostojna upravna znanost?
Po mojem vedenju in skladno s postavljenimi hipotezami obstajajo utemeljeni razlogi
(raziskovalna in habilitacijska področja, bibliografske objave) za to, da ima upravna
znanost lasten raziskovalni program ter svoj prostor kot samostojna znanost, ločena od
pravne, upravnopravne in organizacijske znanosti.
V nadaljevanju bodo predstavljeni vsebinski vidiki razlikovanja upravne znanosti v
razmerju do nekaterih drugih znanosti.

4.1 Pojem pravne znanosti
Klasičen pravnik Ulpijan je dejal: »Pravna znanost je poznavanje božanskih in človeških
stvari (in) znanost o tem, kaj je prav in kaj krivično.«19 Pri tem Ulpijan označuje tista
temeljna načela in zakonitosti, ki jih niso postavili ljudje v obliki zakona ali norme, marveč
so bile takrat vrojene, npr. v obliki občutka za pravičnost, in na katerih je po njihovem
mnenju temeljil celoten pravni red (Kranjc, 2009, str. 21–22)20.
Predmet pravne znanosti je pravo. Ta trditev je vsekakor zelo poenostavljena in premalo
jasna. Pavčnik21 opredeljuje, da so »predmet pravne znanosti normativne zakonitosti, ki
se osredotočajo okrog pravnega pravila«. Pravna znanost nastaja s pomočjo človekove
umske in intelektualne sposobnosti ter njegovega ustvarjalnega znanstvenoraziskovalnega
dela.
19

Ulpijan, D.: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.
Kot ugotavlja Schulz, o.c. 10, je bila ideja, da je pravo božji dar, svečeniki pa zaradi tega njegovi naravni
razlagalci, Rimljanom povsem tuja. Ulpijanov izraz božanski se zato nanaša na to, kar danes na splošno
imenujemo naravno pravo.
21
PAVČNIK, Marijan. Teorija prava: prispevek k razumevanju prava. Zbirka Pravna obzorja (2., pregledana in
dopolnjena izd.), 8, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2001, str. 22.
20

Izhodišče pravne znanosti najdemo v filozofiji prava, kar pomeni, da so na njen razvoj
vplivali tudi filozofski pogledi. Njeno osrednje področje raziskovanja je vedenje o pravnih
pravilih. In kot vedenje je del pravne kulture, ki po Igličarju22 obsega »ravnanja, vrednote
in mnenja, ki obstojijo v družbi glede na pravo, pravni sistem in njegove različne dele«.
Pravna znanost raziskuje pravne odnose med ljudmi in jih opredeljuje kot posebno vrsto
obveznih družbenih odnosov, ki so pod varstvom državne oblasti in sile. Odnose
spoznavamo preko pravnih predpisov, pri čemer so predpisi glavno gradivo, ki ga pravna
znanost obdeluje. »Pravna znanost je tista, ki pravne predpise sistemizira, jih znanstveno
preučuje in si zastavlja tudi vprašanje, kako pravni sistem sodoloča pomen delov, ki ga
sestavljajo.«23 Pravni predpisi dosežejo svoj družbenopolitični namen takrat, ko oklepajo v
prisilne oblike tisto družbeno pomembno delovanje ljudi, s katerim se posamezni družbeni
red poustvarja in obnavlja (po Kušeju, 1998, str. 326)24. Dosežke raziskovanja pravnih
znanosti je mogoče tudi preveriti, in sicer z eksperimenti25.
Ena od značilnosti pravne znanosti je (1) celovitost, ki je odvisna od načina oblikovanja
predmeta raziskovanja in pomeni (po Zabelu, 2009, str. 293):
−
ugotovitve pravnih značilnosti pravnega pojava in njegovo razmejitev od drugih
pojavov,
−
položaj tega pojava v pravnem sistemu,
−
spoznanje dosedanjega razvoja in razvojne težnje pravnega pojava,
−
posebnosti tega pojava v razmerju do drugih splošnih značilnosti pravnega
področja,
−
gospodarske funkcije pravnega pojava,
−
socialno funkcijo pojava,
−
notranjo razčlenitev pravnega pojava.
Druga značilnost je (2) splošnost, saj pravna znanost obravnava pravo kot celoto in je to
na neki način splošna teorija prava (npr. Pavčnik: Teorija prava, 2001). Splošnost v
pravnem jeziku pomeni abstraktnost znanstvenih ugotovitev. Splošnost se izraža preko
različnih posamičnih primerov in je povezana z naravo pravnih pravil (npr. generalne
klavzule). Pravna znanost se lahko ukvarja z večsplošnostjo istega pojava ali z enako
splošnostjo v različnih pojavih. Glede splošnosti je pomembna tudi predvidljivost, kar
pomeni, da mora pravna znanost svoja stališča oblikovati na način, da jih bo mogoče
sprejeti tudi kasneje v drugih enakih situacijah in okoliščinah.
Na oblikovanje pravne znanosti vplivajo tudi nepravni dejavniki, kot so politična ureditev,
gospodarska ureditev, socialne razmere, mednarodni odnosi, ekonomske vede,
sociologija, kriminologija, kriminalistika, sodna medicina, psihiatrija in psihologija
22

IGLIČAR, Albin. Pravna kultura kot sestavina pravne države. Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta
1991), letnik 68, 2008, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, str. 67.
23
PAVČNIK, Marijan. Teorija prava: prispevek k razumevanju prava. Zbirka Pravna obzorja (2., pregledana in
dopolnjena izd.), 8, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2001, str. 264.
24
CERAR, Miro, NOVAK, Aleš, PAVČNIK, Marijan, PERENIČ, Anton. Praktikum za uvod v pravoznanstvo.
Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 1998, str. 326–327.
25
ZUPANČIČ, Boštjan M. Prvine pravne kulture. Razgledi, Ljubljana, 1995, str. 82.

(po Zabelu, 2009, str. 295). Vsa ta področja lahko vplivajo na razumevanje prava, pravna
znanost pa se ne sme oddaljiti od svoje temeljne naloge. »Fiziološke in sociološke
dimenzije lahko veliko pripomorejo k bolj celovitemu pogledu na pravo, seveda pa ne
morejo pretendirati, da bi same, brez temeljne teorije prava in posebnih pravnih znanosti,
dale zaključeno podobo pravne sfere.« (Igličar, 1986, str. 9)
Lastnost razvoja pravne znanosti opredeljuje (3) dinamičnost. To so nova spoznanja in
rezultati družbenih dognanj, do katerih ni mogoče priti brez upoštevanja dosedanjih
dosežkov. »V naravi znanstvenega dela in znanstvenega snovanja je, da je treba graditi
na doseženem. Prva faza raziskovalnega dela mora ali pa bi vsaj morala biti, da
pregledamo, kaj so storile prejšnje generacije.« (Pavčnik, 2008, str. 8)
Lastnost (4) kritičnosti (po Zabelu, 2009, str. 296):
−
samokritičnost: usmerjenost k preverjanju lastnih dosedanjih dosežkov;
−
povezanost samokritičnosti z družbeno kritičnostjo: pravna znanost izhaja iz
proučevanja odnosov med ljudmi, zato je družbena kritičnost ena od bistvenih
značilnosti pravne znanosti.
Pravna znanost pridobiva pobude za obravnavo oz. odgovore na svoja vprašanja iz
različnih virov, ki tvorijo pravno znanost. Med številčne in raznovrstne vire pravne znanosti
spadajo predvsem (po Zabelu, 2009, str. 298):
−
Pravna literatura: to so knjige in pravne revije, v katerih so rezultati raziskovalnega
dela raziskovalcev in predstavitev stališč pravne znanosti (npr. šestdeset letnikov
Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete UL, več letnikov Zbornika Pravne
fakultete UM, komentarji temeljnih predpisov, monografije, periodični pravniški tisk
– Pravnik, Pravna praksa, Podjetje in delo ...).
−
Pravna praksa: to je uporaba pravnih pravil v življenju. Sodna praksa je zelo
pomembna, saj (1) določa enotno in enako uporabljanje formalnih pravnih virov, (2)
zagotavlja pravni znanosti probleme, ki jih mora znanost raziskovati, ter (3) oblikuje
nova znanstvena spoznanja in v tem primeru nastopa kot tvorec pravne znanosti
(npr. odločbe Vrhovnega sodišča o izrednih pravnih sredstvih, odločbe pritožbenih
sodišč, odločbe Ustavnega sodišča).
−
Diplomske naloge in doktorske teze: dela, ki so nastala v okviru pravnega
izobraževanja. Več znanstvenega dela je značilnega predvsem za doktorska dela.
Glede na navedeno ugotavljam, da ima pravna znanost v Sloveniji svoje mesto tako pri
vseh pomembnih klasifikacijskih področjih kot tudi pri raziskovanju, raziskovalcih in
publiciranju. Glede na majhnost naše države se seveda težko oz. nemogoče primerjamo z
Nemčijo, ki ima velike pravne znanstvene inštitute Max-Planckove družbe, štipendiranje
znanstvenikov, številne strokovne revije in zanimive sodbe. Vendar velja, kot je že leta
2008 zapisal France Bučar: »Po stopnji razvitosti pravne znanosti vsekakor sodimo med
visoko razvite družbe in se nam na tem področju ne pojavlja potreba preseči zaostanek v

razvoju.«26 Številčni podatki za Republiko Slovenijo glede na število prebivalce, kažejo (po
Zabelu, 2009, str. 303):
1.
znanstveniki pokrivajo skoraj vsa pravna področja s kakovostnimi deli,
2.
znanstveni inštituti in fakultete obravnavajo aktualna znanstvena vprašanja in jih
preko konferenc ter literature (zborniki konferenc, posvetovanj) posredujejo
javnosti,
3.
pravna publikacija znanstvene narave dosega raven tuje pravne publikacije,
4.
primerjalnopravna metoda se v slovenski pravni literaturi za razliko od evropskih in
ameriških držav uporablja široko,
5.
številni pravni strokovnjaki so znani in uveljavljeni tako doma kot tudi v tujini kot
gostujoči profesorji, aktivni udeleženci na mednarodnih konferencahin sodelavci pri
pomembnih mednarodnih znanstvenih organizacijah.
Kljub dejstvu, da pravna znanost izhaja iz pravnih norm, ki so jasno in točno določene,
pravna praksa opozarja na problem pravilnosti oziroma veljavnost trditev pravnika. Na to
opozarja sodba splošnega sodišča v Franciji27, ko je bil ugleden profesor evropskega in
mednarodnega prava obtožen razžalitve, ker na zahtevo izraelske profesorice, avtorice
monografije, s spleta ni umaknil kratke recenzije njene knjige, ki jo je napisal ugleden
nemški profesor mednarodnega kazenskega prava. Evropski pravnik ne sme živeti v iluziji,
da za vsak problem obstaja le ena pravilna rešitev, prav tako pa svojega raziskovalnega
dela ne sme enačiti s samim seboj in kritiko lastnih rezultatov vzeti kot lastno kritiko
samega sebe. Pomembna je distanca do lastnega dela in zavedanje, da v pravni znanosti
in praksi ni pravilnosti, ampak le prepričljivost argumentov, skladnih z veljavno
zakonodajo.
Glede na navedeno se strinjam z avtorico, da je pomembno sprejeti tudi lastno kritiko, iz
katere se lahko (1) nekaj naučimo in (2) tudi ostalim raziskovalcem pokažemo, da lahko
kritika pozitivno vpliva na raziskovalca. Vsi znanstveni prispevki izhajajo iz raziskav, pri
čemer te običajno nimajo enoznačnih rešitev. Neki drug raziskovalec z drugačnim
predznanjem lahko dobi drugačne rezultate, ki niso nujno neveljavni ali napačni. Prav zato
je pomembno, da se naučimo tudi psiholoških vrednot sprejemanja lastnih zmot, kritike in
napak.
Ugotavljam, da je pravna znanost danes uveljavljena in razvita znanost. To dokazujejo
številni bibliografski dosežki pravnih strokovnjakov in raziskovalcev, pri čemer so ti dosežki
zavedeni kot pravni dosežki. Na področju habilitacij pravna znanost zadostno pokriva
različne pravne vsebine. Senat Univerze v Ljubljani je na 24. seji dne 16. novembra 2004
sprejel habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani in pooblastil habilitacijsko
komisijo, da jih uporablja pri vseh novih vlogah za habilitacijo. To so: civilno in
gospodarsko pravo, delovno pravo in pravo socialne varnosti, kazensko pravo,
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mednarodno pravo, pravna zgodovina in rimsko pravo, sociologija prava, teorija in
filozofija prava in države, upravno pravo in pravo javne uprave, ustavno pravo,
kriminologija, ekonomska analiza prava in evropsko pravo (Univerza v Ljubljani, 2010). V
okviru raziskovalnih projektov se pravna znanost oz. pravno področje projektov evidentira
povsem ločeno od drugih disciplin. Raziskovalni projekti s področja prava imajo svoje
težiče razpisanih tem in sredstev.

4.1.1 Metode in delitev pravnih znanosti
Pravna znanost deli svoje gradivo na določene panoge skladno z družbenimi razmerji, ki
jih določeni deli tega gradiva urejajo. Ločimo (po Kušeju, 1998, str. 327)28:
−
Pozitivnopravne znanosti posameznih panog, ki se ukvarjajo s preučevanjem
veljavnega, pozitivnega prava, da se omogoči njegova pravilna in spretna uporaba v
praski. Za to vrsto se uporablja tudi izraz »jurisprudenca«, pri čemer je to splošna
aplikativna pozitivnopravna znanost.
−
Zgodovinske pravne znanosti, ki se ukvarjajo z danes neveljavnim pravom,
zgodovinskim pravom (npr. zgodovinski razvoj prava neke dežele, primerjalni pravni
razvoj več držav).
−
Teorijo prava, ki se ukvarja s pozitivnopravnimi in zgodovinskimi pravnimi znanostmi
ter raziskuje skupne značilnosti prava in države danes in v preteklosti.
Kot razlaga Pavčnik (1998, str. 21), so predmet teoretičnega pravnega raziskovanja
dejstva, ki so tista družbena resničnost, ki jo opredeljujejmo kot državo in pravo. Ko ju
teorija preučuje, ni posebej usmerjena v posamezno državo in pravo, temveč se
osredotoča na tiste značilnosti in zakonitosti, ki so lastne vsem državam in pravom. V
družbi obstajajo posamezne države in posamezna prava, ki imajo vsak svoje značilnosti in
zakonitosti, ki se včasih (zgolj nekatere značilnosti in zakonitosti) med seboj tudi
prekrivajo. Teorija države in prava svoja spoznanja in ugotovitve izraža s pojmi in zakoni.
Pojmi izražajo predmet raziskovanja statično in opisno. Vzročne in strukturalnofunkcionalne povezave pa teorija izraža z zakoni, ki zajamejo predmet proučevanja
dinamično, z njimi je mogoče ugotoviti vpliv pojavov drug na drugega, njihov nastanek in
spreminjanje. Glede znanstvenega raziskovanja se splošni pojmi in zakoni povezujejo v
sistem spoznanj oz. v splošno teorijo države in prava. Ta teorija ugotavlja bistvo države in
prava, njune bistvene lastnosti in zakonitosti in mesto v resnični družbi.
V Jugoslaviji je veljalo prepričanje, da sta država in pravo sestavljena pojava, ki ju ni
mogoče zožiti v en del. Pravo ni mogoče obravnavati le na ravni pravne norme, temveč je
treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot so politološki, ekonomski, sociološki, kulturni in
drugi vidiki. Glede teorije države in prava je bistveno, da ugotavlja, kateri vidiki in prvine
so za državo in pravo pomembni, kako ti vidiki in prvine vplivajo drug na drugega ter v
čem je specifičnost države in prava (Pavčnik, 1998, str. 21–22).
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Pravna znanost uporablja metode, kot so (po Pereniču, 1998, str. 327): dogmatična,
sociološka, aksiološka, primerjalna in zgodovinska metoda. Katero metodo raziskovalec
uporablja, je odvisno od predmeta raziskovanja, ciljev in postavljene metodologije v
konkretnem delu. Tovrstne metode se uporabljajo tudi pri drugih znanostih, npr. v
upravni znanosti.
1.
Dogmatična metoda
Njen izraz izhaja iz teoloških znanosti, pri katerih dogma označuje jasne trditve, ki ne
dopuščajo niti dvoma niti preverjanja. Pri pravniku je ta dogma pravna norma, ki ima
prednost pred vsemi drugimi dejavniki. To pomeni, da bo pravnik preučeval in raziskoval

zgolj in samo določeno pravno normo, njeno vsebino, jezikovno in logično izoblikovanost
in vključenost v pravni sistem (zgolj in samo normativna stran prava), ob tem pa ne bo
razmišljal o njeni vrednosti in smiselnosti za družbo ter povezanosti z drugimi družbenimi
pojavi. Sredstva te metode so: jezik, logika in pravni sistem. Jezikovno preučevanje
obravnava pravne določbe z uporabo znanj v okviru sodobnega jezikoslovja ter znanj, ki
nastajajo ob preučevanju specifičnosti pravnega jezika kot jezika zakonodajalca, pravne
prakse in pravne teorije. Logično preučevanje uporablja logične postavke o naravi in vrsti
pojmov, sodb in sklepanj ter analizi, sintezi, deduktivnem in induktivnem sklepanju.
Medtem ko uporaba pravnega sistema izhaja iz predpostavke, da je določena pravna
norma vselej del širše celote in je tako mogoče celoviteje proučiti njeno vsebino in pomen
tako, da se izvede povezanost z drugimi deli pravnega sistema (po Pereniču, 1998, str.
327–329).
Ta metoda se uporablja za razlaganje pravnih določb, sistematiziranje pravnih norm in
raziskovanje ključnih lastnosti ter sestavin pravnega sistema. Dogmatična metoda je
temeljna in neizogibna metoda pri spoznavanju prava, vendar je za praktično uporabo
prava vsekakor pomembna vzporedna uporaba tudi še drugih metod, ki tako omogočajo
celovitejše spoznavanje prava.
2.
Sociološka metoda
Ta metoda omogoča spoznavanje družbene resničnosti prava, saj lahko z njo spoznamo,
kakšna je vzročno-funkcionalna povezanost prava in drugih družbenih pojavov, torej kako
pravo povratno učinkuje na družbeno resničnost (na človekovo odločanje in ravnanje). Pri
uporabi te metode so pomembna temeljna načela sociološkega raziskovanja, kot sta
znanstvena objektivnost in vrednostna nevtralnost. Med postopke se uvršča (po Pereniču,
1998, str. 329):
−
analiza dokumentov (sodbe, sodni spisi, parlamentarni zapisniki),
−
analiza sodne prakse (npr. kaj je vplivalo na ravnanje strank, sodnika ...),
−
analiza dokumentov, ki niso neposredno povezani s pravom (npr. analiza medijev,
literarnih besedil, javnih nastopanj),
−
raziskovanje ravnanj, ki vplivajo na oblikovanje in udejanjanje normativnih aktov
(npr. z eksperimenti, opazovanjem obnašanja ljudi, anketiranjem ...).

Praktična in znanstvena uporabnost te metode se kaže v tem, da poskuša odgovoriti na
vprašanje, kako se ljudje dejansko obnašajo, ugotoviti vpliv posameznih pojavov na
nastajanje pravnih aktov ter praktične posledice, ki jih posamezni akti sprožijo v
vsakdanjem obnašanju ljudi. Tako na znanstveni ravni prispeva k teoretičnem dojemanju
bistva prava in vzročno-funkcionalne povezanosti z drugimi pojavi v družbi. Medtem ko na
praktični ravni prispeva h kakovostnejšemu sprejemanju odločitev zakonodajalca, saj
omogoča sliko družbenih odnosov, ki zahtevajo pravno normiranje, odpre pogled v
prihodnjo učinkovitost zakona in v pričakovanja javnosti glede novega zakona.
3.
Aksiološka (deontološka) metoda
Aksiološko metodo označimo kot »postopek vrednotenja, ocenjevanja, kritičnega
presojanja prava, ki si kot svoje izhodišče (merilo) jemlje vrednoto ali več med seboj
povezanih vrednostnih meril. Aksiološka metoda naj bi zlasti vodila k izoblikovanju
odgovora na vprašanje, kakšno pravo si želimo, oziroma katero pravo (ali njegov
posamezni del) zavračamo in terjamo njegovo spremembo« (Perenič, 1998, str. 331).
Vrednote se delijo na univerzalne oz. sorazmerno univerzalne vrednote, kot so človekovo
življenje, njegova pravica do obstoja, svoboda, enakost, varnost, pravičnost in mir, zato
od sodobnega prava pričakujemo, da bo te vrednote zavarovalo ter ljudem ponudilo
primerna sredstva za njihovo ohranjanje. Nekatere vrednote so po svoji naravi takšne, da
se nam kažejo kot temeljni cilji in vrednote človekovega bivanja, zato jih mora pravo
upoštevati in varovati (življenje, zdravje in svoboda), medtem ko so druge specifično
pravne vrednote značilne za pravno urejanje samo (pravičnost, pravna varnost,
predvidljivost in zakonitost).
Uporabnost te metode se kaže v zakonodajnem procesu (pravno zavarovanje družbenih
odnosov in zavarovanje posamezne temeljne vrednote) ter v pravni praksi (pri razlagi
neodrejenih in vrednostno raztegljivih pojmov).
4.
Primerjalna metoda
»Primerjalna metoda je miselni postopek, s katerim odkrivamo podobnosti in različnosti
med posameznimi pravnimi sistemi oziroma njihovimi večjimi ali manjšimi deli.« (Perenič,
1998, str. 332) Metoda je uporabna v vseh pravnih disciplinah, pri čemer lahko njene
rezultate uporabita zakonodajalec in pravnik. Metoda omogoča naslednje:
−
kritično ovrednotenje domačih pravnih institutov in oblikovanje napotkov za njihovo
morebitno preoblikovanje,
−
prispeva k poenotenju sodobne zakonodaje,
−
uporabnost v okviru mednarodnega zasebnega prava,
−
uporabnost pri oblikovanju razvite pravne kulture,
−
uporabnost pri izobraževanju pravnikov,
−
povečuje strpnost do tujega prava in zmanjšuje ozko ter nestrpno zaverovanost v
lasten pravni sistem,
−
omogoča celovito preučevanje tujega prava za uspešen prenos tujega zgleda v
domač prostor,

−

omogoča iskanje sorazmerno samostojnih tujih zakonodajnih rešitev (primerjanje
domačih in tujih sistemov nam razkrije, za kakšne normativne rešitve se
zavzemamo).

Rezultati te metode so prispevali k uveljavitvi posebnih pravnih disciplin: primerjalno
ustavno pravo, primerjalno trgovinsko pravo itd.
5.
Zgodovinska metoda
Zgodovinska metoda odpira pot in daje odgovor na vprašanje, kaj je v preteklosti izzvalo
neki pojav, kdo ga je in v kakšnih razmerah. Metoda onemogoča pretirano poudarjanje
izjemnosti, novosti in družbenih sprememb ter obenem odpira pogled v nastajanje pravne
kulture in utrjuje spoznanje o zavezujočih elementih kulture za današnji čas. Zgodovinsko
preučevanje je pri pravu, ki posega v družbene odnose, izjemno pomembno, saj je
številne značilnosti sodobnega prava mogoče zagovarjati le z zgodovinskimi argumenti
(npr. področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin). Zgodovinske vire je treba
preučevati dosledno in sistematično, da se ne širi površno vedenje. Ta metoda je
uporabna pri razlaganju veljavnih pravnih predpisov, ki ugotavlja genetično pot predpisa,
vzroke za izdajo in namen, ki ga je zakonodajalec želel doseči (po Pereniču, 1998, str.
333).
Igličar (2004) empirično raziskovanje opredeljuje kot spoznavanje veljavnih in dejansko
učinkovitih pravnih norm, ki niso nujno zapisane. Teorija sociologije prava pa pojasnjuje,
od kod izhajajo pravne norme in njihovo povratno učinkovanje. Do danes družboslovje še
nima končnih in enotnih pogledov na pravo, saj se ta nenehno spreminja in prilagaja
trenutnim razmeram. Specifične metode raziskovanja niso vedno razvidne že na prvi
pogled, temveč šele ob poglobljeni proučitvi predmeta oz. tematike raziskovanja. Po
Igličarju (2004) raziskovanje poteka po štirih osnovnih stopnjah raziskovalnega procesa:
1.
Opredelitev problema: določitev področja proučevanja, udeležencev raziskave,
definiranje ključnih pojmov ter izbor merskih postopkov, ki ob koncu podajo
veljavne, zanesljive in natančne podatke.
2.
Postavljanje hipotez: te nastanejo na podlagi življenjskih izkušenj, obstoječih teorij
in normativnih okvirov družbe. Postavljeno hipotezo in njeno resničnost preverjamo
z izbranimi metodami.
3.
Uporaba metod in zbiranje podatkov: priporočljivo je uporabiti čim več metod zaradi
boljše osvetlitve raziskovanega pojava.
4.
Preverjanje hipotez: ob koncu raziskovalnega procesa. Hipotezo lahko zavrnemo,
potrdimo ali delno potrdimo. Končna spoznanja prikazujejo resnične družbene oz.
pravne odnose in že nakažejo mogoče rešitve problemov v prihodnosti.

4.2 Pojem upravnopravne znanosti
Upravna znanost kot taka je širša od pojma upravnopravne znanosti, saj vključuje tudi ta
pojem. Upravnopravna znanost je samostojna normativna znanstvena disciplina (za
razliko od upravne znanosti, ki spada bolj med empirične in kritičnonormativne znanosti),
ki spada med pravne znanosti in po svoji vsebini proučuje, interpretira, sintetizira in
sistemizira upravnopravne norme, razmerja ter izvaja iz njih splošne zakonitosti in načela.
Ta znanost daje poudarek pravnonormativnim vidikom delovanja in organizacije uprave
(po Grafenauerju, 2006, str. 77).
Upravnopravna znanost je znanost, katere glavna naloga je proučevanje splošnih pravnih
norm upravnega prava, ki sestavljajo vsebino upravnega prava kot dela pravnega
sistema. Upravno pravo je pravo izvršilne oblasti in je tisto pravo, ki ureja delovanje
državnih organov, državne uprave, lokalnih skupnosti, posebnih oseb javnega prava in
nosilcev javnih pooblastil. V formalno-organizacijskem smislu je upravno pravo
opredeljeno kot pravo subjektov javnega sektorja, v materialno-funkcionalnem smislu pa
kot pravo javne uprave (Bohinc, 2007, 15).
Temelj in vsebina proučevanja upravnopravne znanosti je upravno pravo, predmet
proučevanja upravnopravne znanosti pa so vprašanja glede odnosov in razmerij, ki
nastanejo v procesu uporabe norm upravnega prava (po Grafenauerju, 2006, str. 81).
Upravna in upravnopravna znanost se razlikujeta tako po predmetu kot tudi po metodah
raziskovanja.

4.2.1 Zgodovinski razvoj upravnopravne znanosti in njen razcvet
Z nastankom oz. razvojem upravnega prava se je razvila tudi upravnopravna znanost kot
samostojna znanstvena disciplina. To je bilo v času buržoazne pravne države v 19.
stoletju. Družbene ideale buržoazije izražata individualizem kot reakcija na zatiranje
osebnosti v absolutistični državi in ekonomska filozofija »laissez faire«. Nauk je bil: država
naj prizna posamezniku čim več svobode in naj se čim manj vmešava v njegove
ekonomske zadeve. V tem času je država igrala vlogo nočnega čuvaja, njena funkcija je
bila omejena zgolj na zagotavljanje reda in miru, zunanje varnosti in financ (po
Grafenauerju, 2006, str. 79). Država ima samo nalogo, da posameznika zaščiti pri
uveljavljanju njegovih zakonitih pravic. Ker je država imela le nalogo, da ščiti obstoječi
pravni red (v interesu kapitalistov), tudi ni imela posebnih upravnih organizacij, ki naj bi
uveljavljale javne interese poleg normativnega urejanja oz. odločanja in concreto na
podlagi abstraktne pravne norme (Bučar, 1969, str. 69). Razvije se znanost o upravnem
pravu. Državljani so terjali svojo pravno zaščito v razmerju do delovanja državnega
aparata, v upravi se je zahtevalo pravno ravnanje, zaradi česar se je razvila
upravnopravna znanost, ki se je kot posebna pravna disciplina najbolj razvila predvsem v
državah z visoko razvitim kapitalizmom.

Največji razcvet je doživela v Franciji v obdobju 19. in 20. stoletja, v obdobju liberalizma,
ko so iskali odgovore na pravna vprašanja na področju javne uprave ter proučevali pravni
vidik odnosov med državno upravo in državljani, njihovimi organizacijami, medsebojne
odnose med organi državne uprave ter odnose teh organov do drugih državnih organov.
Bistveno počasneje se je upravnopravna znanost razvijala v anglosaških državah, saj je
bila tam zgodovinsko pogojena samouprava. V Angliji je dolga leta veljalo načelo, da
zasebnega upravnega prava ni. Kasneje, po prvi svetovni vojni, se je v Evropi bolj izražalo
proučevanje pravnega vidika uprave, proučevanje upravnega prava in vprašanja v zvezi z
upravo kot posebnega družbenega pojava.
Razcvet upravnopravne znanosti in zaton vede o javni upravi po mnenju Bučarja (1969)
izraža razmere v družbenem razvoju, ki ga je dosegla kapitalistična družba na določeni
stopnji svojega razvoja. Državljan živi svoje samostojno, zlasti ekonomsko, življenje, pri
čemer ga država varuje pred nezakonitimi posegi drugih. Tudi glede upravnih norm, ki jih
določa država, je položaj državljana tak kot na vseh drugih področjih, velja objektivizirano
upravno pravo, katerega normativni značaj se nič ne razlikuje od pravnih norm na drugih
področjih. Država je razen na področju ščitenja pravic izrinjena iz interesnega področja
državljana (Bučar, 1969, str. 70).

4.3 Stične točke upravne, pravne in upravnopravne znanosti
Skladno z izpostavljenimi in citiranimi definicijami ter upoštevaje dela citiranih avtorjev se
po mojem vedenju upravna znanost po svoji vsebini povezuje tako s pravno kot tudi z
upravnopravno znanostjo. Na področju javne uprave gre pri upravnopravni znanosti za
pravno proučevanje upravnih pojavov, medtem ko so v zasebnem sektorju poudarjeni
drugi vidiki proučevanja. Upravnopravna znanost se ukvarja s pravnimi normami
upravnega prava oz. z normami, ki se nanašajo na delovanje ter organizacijo uprave,
pravna znanost pa z vedenjem o pravnih pravilih, normativnimi zakonitostmi, ki se
osredotočajo okrog pravnega pravila, ter s pravnimi odnosi med ljudmi.
Skratka, upravnopravna znanost s pravnimi normami proučuje le upravo, pravna znanost
pa ima za svoj predmet proučevanja vsa pravna pravila in predpise na vseh področjih, ki
zavezujejo pravne in družbene odnose med ljudmi.
Upravna znanost proučuje realna razmerja, njena spoznanja pa lahko nato uporabimo v
upravnopravni znanosti. Predmet proučevanja upravnopravne znanosti so norme (ki
vplivajo na ravnanje ljudi). S tem dosežemo sklenjen krog, ko preučujemo državo, norme
vplivajo na državo, ki jo spet preučujemo, namreč kaj in kako je nekaj že urejeno – in to
dela upravnopravna znanost, ki ustvari nove norme.
Medtem ko upravna znanost na eni strani poudarja oz. obravnava politične in tehnične
vidike delovanja in organizacije uprave, se upravnopravna znanost ukvarja izključno z
normami, ki zavezujejo upravo pri njenem delovanju.

Na področju javne uprave je pravni vidik precej pomemben, saj se upravna dejavnost
uresničuje z dejanji, akti in predpisi, ki nimajo za svoj cilj le najracionalnejše in
najučinkovitejše izvedbe nalog, ampak tudi zaščito subjektivnih pravic in interesov
državljanov (po Grafenauerju, 2006, str. 81).
V nadaljevanju (slika 2) slikovno predstavljam razmerje med vsemi tremi izpostavljenimi
znanostmi. Na ta način si lažje predstavljamo mesto in položaj upravnopravne znanosti v
primerjavi z upravno in pravno znanostjo. Pri proučevanju javne uprave namreč ni
mogoče mimo dognanj pravnih in upravnopravnih disciplin, saj pravne discipline tudi
obravnavajo področje, ki je predmet javne uprave. To je povezava med pravnimi in
upravnimi disciplinami, saj so izsledki pravnih disciplin pri proučevanju javne uprave
nepogrešljivi. Pravna znanost kot taka pa pri svojem raziskovanju prav tako ne more
mimo izsledkov in dognanj upravnopravne znanosti. Zato je na vseh treh področjih
pomembno multidisciplinarno proučevanje upravnih, upravnopravnih ter pravnih vprašanj
in problemov tudi s psihološkega, sociološkega, ekonomskega, organizacijskega,
tehničnega ter informacijskega vidika.
Slika 2: Razmerje med upravno, pravno in upravnopravno znanostjo

Vir: lasten
Skratka, v upravno znanost se vključuje tudi upravnopravna znanost, ki je v razmerju do
upravne in pravne znanosti kot presek oziroma podsistem v primerjavi z dvema
sistemoma (Šturm, 1993, str. 9). Upravna znanost kot samostojen sistem in na drugi
strani pravna znanost spet kot samostojen sistem tvorita presečno množico posameznih
pojavov in procesov, ki so predmet skupnega obravnavanja obeh znanosti29.
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4.4 Ločnica med upravno in ekonomsko znanostjo
Ekonomija ali gospodarstvo se uvršča med družbene znanosti in je družbena veda o
upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Konkretno preučuje izbiro
odločitev pri uporabi danih materialnih sredstev za dosego želenih ciljev (Wikipedija,
Prosta enciklopedija, 2010). Glavni načini optimizacije razmerja med razpoložljivimi
sredstvi in dosegljivimi cilji so:
−
povečanje razpoložljivih sredstev (trgovina, proizvodnja),
−
optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev (varčevanje, tehnološka inovacija),
−
povečanje donosnosti (distribucija, reklama).
Ekonomija je ena od družbenih ved, ki preučuje ekonomske pojave v neki družbi (Setnikar
- Cankar, 2007). »Ekonomija raziskuje, kako ljudje in družba zaposlujejo redke resurse, ki
imajo alternativno uporabo, s ciljem proizvajati različne dobrine in jih razdeliti med
sedanjo in bodočo potrošnjo ter med posameznike in družbene skupine.« (Samuelson,
1959)
Ekonomska znanost ekonomijo deli na mikroekonomijo in makroekonomijo.
Mikroekonomija proučuje obnašanje posameznih potrošnikov, podjetij, trgov in panog v
gospodarstvu, pri čemer poudarja individualno obnašanje. Makroekonomija proučuje
delovanje gospodarstva kot celote. Zaradi tega jo zanimajo agregati, kot so zaposlenost,
bruto domači proizvod in splošna raven cen, pri tem zanemarja podrobnosti (Setnikar Cankar, 2007).
Ekonomska znanost30 je novejša, mlajša, v svoji osnovi empirična znanost (vendar
starejša od upravne znanosti, katere začetki segajo v 19. stoletje), ki je bila vse do 18.
stoletja vključena v znanost filozofije. Njeno bogastvo je veliko idej, ki nastajajo
kumulativno v procesu njenega razvoja (Kristol, 1981). Razcvet je doživela v petdesetih in
šestdesetih letih, ko je dosegla t. i. znanstveno zrelost. Začetki segajo v leto 1776, ko je
A. Smith v Bogastvu narodov razložil, zakaj lahko posameznik, potem ko uresničuje svoje
sebične cilje, ustvarja rezultate, od katerih imajo koristi tudi drugi (Economic Man). Med
drugim je utemeljil naravo blagovnih odnosov in omogočil spoznavanje ekonomskih
zakonov. Tako je ekonomija postala znanost, ki razkriva zakonitosti delovanja, »red v
neredu«, tržnega gospodarstva (Prašnikar, 1995, str. 39).
K njenemu razvoju in njeni uveljavitvi kot znanosti so prispevali tudi klasični ekonomisti, ki
so želeli odkriti železne zakone, ki vladajo v kapitalističnem gospodarstvu. Padec razvoja
je ekonomija doživela v 2. polovici 70. let v času stagflacije (kot znanost ji ni uspelo
vplivati na negativne gospodarske tokove). Problemov pri razvoju ni imela le ekonomska
znanost, ampak tudi ostale družbene znanosti, saj so po mnenju Kristola ostale družbene
znanosti še v večjih težavah, saj praviloma nimajo zgrajenega teoretskega ogrodja,
kakršnega ima ekonomija. Ljudje imajo namreč naravno težnjo, da si poskušajo kar čim
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bolj izboljšati svoj materialni položaj. Če je ustrezno vgrajena v gospodarski sistem, potem
je rezultat ekonomska rast posameznika in družbe kot celote. Ekonomska rast pa za
posameznike ni enaka ne v času in ne po obsegu (Kristol, 1981). Z ekonomsko znanostjo
se ukvarjajo raziskovalci oz. ekonomisti, ki gradijo ekonomske modele, male in velike, ki
verodostojno prikazujejo posledice predlaganih (sprejetih) ukrepov v vsakdanjem življenju
(Fisher, 1988). Poleg tega je njihova naloga, da ekonomsko znanost popeljejo bližje k
stvarnemu delovanju gospodarstva ter jo intenzivneje povežejo z drugimi družbenimi
znanostmi. Zanimati jih mora, kako dejansko deluje gospodarstvo in kako celoten
teoretsko-analitični aparat prilagoditi tem zahtevam (Hahn, 1991).
Predmet proučevanja ekonomske znanosti je tržni mehanizem sam po sebi. Neoklasični
ekonomisti so proučevali tipičnega potrošnika in tipičnega proizvajalca, pri čemer rezultat
označuje optimalna alokacija resursov. Jedro sodobne ekonomske znanosti, ki je preveč
formalizirana, tvorijo mikroekonomija, makroekonomija, ekonometrija, pogosto pa tudi
področje nepopolnega delovanja trgov produkcijskih faktorjev, delovanje obstoječih
institucij in njihov vpliv na makroekonomska dogajanja (Prašnikar, 1995, str. 42). Naloga
ekonomske znanosti je, da v procesu kritičnega preverjanja oblikuje strokovne sodbe in se
v tem smislu odziva na aktualna dogajanja v družbi (Fisher, 1988).
V Sloveniji se moč in uveljavitev ekonomske kot podobno tudi upravne znanosti kaže v
obliki prisotnosti različnih šol, fakultet, inštitutov ter evropske pripadnosti slovenskih
ekonomistov. Pred osamosvojitvijo so slovenski ekonomisti proučevali predvsem
učinkovitost jugoslovanskega samoupravnega gospodarstva, in sicer na eni strani kako
uveljaviti tak sistem v stvarnosti in na drugi strani presojanje njegovega delovanja glede
institucionalnih značilnosti in konkretnih ekonomsko-političnih ukrepov. Pomembno vlogo
so slovenski ekonomisti imeli tudi v državnih institucijah, kot sta Banka Slovenije in Vlada
RS, ter tudi v podjetjih, v katerih so odločilno prispevali k mehkemu prehodu in k
razmeroma uspešnemu prilagajanju gospodarstva spremenjenim razmeram. Tako kot pri
upravni znanosti je tudi pri ekonomski znanosti potrebna natančnejša delitev dela med
nosilci politike in raziskovalci. Prav raziskovalci so namreč največji raziskovalni potencial
pri obeh znanostih, izhajajoč iz števila raziskovalcev na fakultetah. Stični točki sta tudi
pomembnost publiciranja in raziskovanja, ki vplivata na nadaljnji razvoj tako ekonomske
kot tudi upravne znanosti. Vendar bodo za dosego teh dveh ciljev (publiciranje in
raziskovanje) potrebni premiki v financiranju raziskovalne dejavnosti za področje
družboslovja (ki je trenutno v velikem upadu) pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, saj bo v nasprotnem primeru otežena mednarodna primerljivost razvoja
ekonomske in upravne znanosti. Če slovensko ekonomsko znanost ocenjujemo glede na
objavljene mednarodne publikacije in število citatov v njih, je njen položaj razmeroma
skromen (Prašnikar, 1995, str. 46). Slovenska ekonomska znanost je v t. i. »prehodnem
obdobju«. Potem ko se vzpenja iz samoupravne ekonomije, nosi s seboj posledice, ki se
kažejo v količini in kakovosti njenega dela (Repovž, 1993).

Aplikacija sprejetih rešitev, modelov ali znanja v ekonomski ali upravni znanosti ima
posledice za vse državljane oz. za vse prebivalce. Če so rezultati, ki jih ukrep posredno
povzroča, negativni, nastanejo določeni zunanji stroški ter obratno. Aplikacija novih
rešitev v upravi ali gospodarstvu lahko povzroči tudi pozitivne učinke. Vendar je dejstvo,
da sta tako ekonomska kot tudi upravna znanost pri uveljavitvi pomembnih novih rešitev,
ki bi po njunem mnenju državljanom prinesle dodano vrednost, odvisni od trenutne
politične situacije in njihove odločitve.
Po mnenju Ferfile (1989, str. 589–590) je bila ekonomska znanost od vseh družboslovnih
disciplin najbolj dosledna in konstruktivna tako v fazi kritike kot v fazi graditve tržnega
koncepta gospodarstva in družbe. Njen razvoj je bil namreč mogoč le v razmerah tržnosti
in demokratiziranja odnosov ter institucij, kar je zahtevalo reformo še ostalih družbenih
podsistemov, kamor spada tudi uprava. O vrednostno nevtralni ekonomski znanosti je
namreč nemogoče govoriti, potreben je dialog.
Bučar (1969, str. 84) vedo o ekonomiji v svojem delu opredeljuje kot vedo o organizaciji
in poslovanju podjetij ter trdi, da ima z javno upravo mnogo skupnega. Predmet te
discipline naj bi bili po njegovem mnenju problemi upravljanja, ki izhajajo iz integracije
tehnološkega procesa v celotni mehanizem delovanja podjetja. Po mnenju Pusića (2002,
str, 62), ki to vedo označi zelo podobno, in sicer kot vedo o organizaciji in poslovanju
gospodarskih družb, je njen predmet v organizaciji in poslovanju gospodarskih družb. Ne
gre neposredno za tehnološki proces, temveč za probleme upravljanja, ki izhajajo iz
integracije tehnološkega procesa v vsesplošni mehanizem delovanja družb. To je v samem
bistvu specializirano področje vede o upravi. Obe področji – tako uprava kot tudi področje
organizacije in poslovanja podjetij – naj bi proučevali del istovrstnih problemov, saj imata
skupne teoretične osnove (Pusić, 2002, str. 62), pri čemer naj bi se javna uprava bolj
osredotočala na uveljavitev splošnega družbenega javnega interesa preko upravnih
organizacij, veda o organizaciji in poslovanju podjetij pa na uveljavitev ekonomskega
podjetniškega interesa. Vendar sta si ti dve področji povsem različni glede organizacijskih
metod poslovanja. Ekonomičnost poslovanja v javni upravi ni prednostna naloga, mnogo
pomembnejše je uresničevanje družbenega interesa. V ekonomiji je slika drugačna, saj so
ekonomski uspehi prvotni cilj.

4.5 Ločnica med upravno znanostjo in organizacijskimi vedami
Organizacijsko vedo širše proučuje znanost o managementu oz. predmet proučevanja
znanosti o managementu sta tako organizacija kot management, pri čemer se obe
področji delno prekrivata. Nekatere od teorij se bolj osredotočajo na organizacijo, druge
pa na management. Vendar v tem poglavju ne bo predstavljena teorija ločevanja
organizacije in managementa, marveč opredelitev pojma organizacije ter ločnica med
upravnimi znanostmi in organizacijskimi vedami.

Veda o organizaciji je razmeroma mlada veda in kljub obsežni literaturi ter številnim
teoretikom, ki so se ukvarjali in se še vedno ukvarjajo z njenim pospešenim razvojem, še
vedno ni enotne opredelitve njenega pojmovanja. Razlogi so v tem (Ivanko, 1982, str.
13–20), (1) da se z njenim pojmovanjem in njeno opredelitvijo ukvarjajo zelo različne
stroke in profili, ki pri svojih opredelitvah uporabljajo različne metode, (2) da nastaja
zmeda zaradi prepletanja in neustrezne opredelitve pojmov organizacije dela, organizacije
podjetja oz. organizacije ter (3) v samem razvoju organizacijske znanosti. Organizacijski
teoretiki so organizacijo pojmovali skladno z njihovo usmeritvijo in razvojno stopnjo.
Pojem organizacije dela in organizacije podjetja obravnavajo nekateri teoretiki ločeno,
drugi pa menijo, da je to enoten pojem, ki se različno tolmači. Lipovec (1987, str. 24–35)
je opredelitve organizacije različnih avtorjev razvrstil po sorodnosti in tako določil štiri
posebne tipe opredelitev:
−
organizacija je formalen proces,
−
organizacija pomeni proces med ljudmi,
−
organizacija pomeni združbo ljudi (socialno enoto, zvezo ljudi, človeško skupino),
−
organizacija kot sestav razmerij med deli.
Po mnenju Lipovca (1987, str. 35) gre na splošno pri organizaciji za strukturo
medsebojnih razmerij med ljudmi (ki s to povezavo v strukturo postanejo člani s tem
nastale združbe), ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem omogočeni skupini ljudi
ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja skupine.
Ivanko (1982, str. 23–25) je povezal različne opredelitve organizacije v štiri osnovne
skupine:
−
avtorji prve skupine imajo organizacijo za zavestno človekovo dejavnost usklajevanja
proizvodnih tvorcev ali tehniko kombiniranja procesov zaradi večje smotrnosti,
−
druga skupina avtorjev organizacijo pojmuje kot sociotehnični sistem,
−
tretja skupina meni, da organizacija predstavlja sestav medsebojnih razmerij vseh
udeležencev, ki združujejo svoje delo zaradi smotrnega uresničevanja skupnih ciljev,
−
četrta skupina avtorjev meni, da je organizacija znanstvena disciplina, ki proučuje in
oblikuje zakonitosti, metode, načela in sredstva za organiziranje, upravljanje in
razvijanje sociotehničnih sistemov.
Iz strnjene opredelitve pojma organizacija izhaja, da imata področji organizacijskih ved in
upravnih znanosti kar nekaj skupnih značilnosti. Obema je skupen namen, da zagotovita
najboljšo organizacijo delovanja, pri čemer upravna znanost zagotavlja učinkovitost
delovanja uprave, pri organizacijskih vedah pa se učinkovitost nanaša na družbo ljudi in
njihova medsebojna razmerja. Medtem ko upravna znanost na eni strani odloča o načinu
zadovoljevanja potreb vseh državljanov, organizacijske vede na drugi strani poskrbijo za
ustrezno organizacijo, sredstva za organiziranje ter uresničevanje skupnih ciljev, ki so v
javni koristi. Pri tem pa gre za ponovno vzročno povezanost, saj se javna uprava kot
organizacija razlikuje od vseh drugih organizacij tudi po tem, da sta način in predmet
njenega delovanja usmerjena neposredno v uresničitev javnih koristi s ciljem zaščite
človeka kot osebnosti.

Sklepno lahko ugotovimo, da je upravna znanost samostojna znanstvena disciplina z
lastnim temeljem, vendar se pri svojih raziskovanjih in proučevanjih prekriva tudi z
drugimi temeljnimi znanostmi in vedami, med drugim tudi z organizacijskimi. Obe
področji, tako uprava kot organizacija, imata za svoj predmet proučevanja tudi ljudi,
upravna znanost proučuje vedenje ljudi v organizacijah, organizacijske vede pa se
osredotočajo na združbo ter proces med ljudmi. Družbeni odnosi in razmerja so prisotni
na obeh področjih, upravnem in organizacijskem. Stično točko predstavlja tudi
organizacijski vidik preučevanja upravne znanosti, ki proučuje notranja razmerja v
organizaciji in zunanja razmerja do širšega družbenega sistema, kot je vloga organizacije
v družbi. Njuna medsebojna povezanost izhaja iz kognitivnih nalog, ko gre pri upravi za
spoznavanje poteka opazovanih pojavov, procesov in njihove vzročnosti, pri organizaciji
pa za upravljanje in usklajevanje procesov za dosego večje učinkovitosti.
Tako upravna znanost kot tudi organizacijske vede svoja spoznanja, dosežke in rezultate
raziskovanja posredujejo strokovnjakom, delavcem in javnosti ter jih delijo z njimi.

5.

PREDMET UPRAVNE ZNANOSTI IN S TEM POVEZANI POJMI

5.1

Upravljanje in javna uprava kot del upravne znanosti

Upravljanje in uprava sta pojma, ki imata veliko različnih opredelitev. Odločanje o
potrebah in načinu njihove zadovoljitve imenujemo upravljanje. Pri čemer potrebe delimo
na osnovne človekove potrebe, ki jih ljudje zadovoljujejo na osebni ravni, in potrebe, ki se
zadovoljujejo v okviru družbenih organizacij. Po Pusiću (1985, str. 8) je organizacija
skupina ljudi, ki delujejo skupaj, da bi dosegli določen skupen cilj. Da se postavljeni cilji
dosežejo, je potreben še poseben proces, to je odločanje o tem, kako te cilje doseči. Ta
proces imenujemo upravljanje, ki se tako nanaša na vsako človeško dejavnost, ki naj
pripelje do zadovoljitve katere koli človekove potrebe. Da je potreba zadovoljena, je
potrebna še posebna dejavnost, ki je lahko fizična ali psihična, lastna ali tuja in jo sproži
akt upravljanja in odločitev. Proces zadovoljevanja potreb obsega upravljanje in
dejavnost, ki jo upravljanje sproži. Upravljanje je tudi poseben družbeni pojav v smislu
odločanja o tem, kaj in kako morajo ravnati drugi ljudje, da se doseže določen cilj. Pri tem
se pojavi nujnost, da se morajo posamezniki, ki so vključeni v ta proces, podrejati
odredbam tistih, ki so pooblaščeni za odločanje na posameznih stopnjah določenega
procesa. Upravljanje torej pomeni usmerjati ali dajati smisel nečemu. Upravljanje ima dve
osnovni sestavini: element določanja smeri za dosego nekega cilja in element izvajanja
dejanj, ki omogočajo dosego določenega cilja (Brezovšek, 2001, str. 397). Po osnovni
definiciji je upravljanje zavestno usmerjanje sistemskih interakcij (strukturiranje ljudi in
organizacij, delitev vlog ter koordinacija). Na eni strani je to institucionalni del procesa
(določanje ciljev), na drugi instrumentalni, kot je izvajanje ciljev.
Pusić (1985) opredeli upravljanje kot kontinuirano dejavnost povezovanja več ljudi v
akcijo za opravljanje družbenih zadev. Ta dejavnost poteka po pravilih, določeni so
metode in postopek, po katerih naj se odvija, ter norme, ki določajo interese, ki jih je
treba uresničiti. Ker je upravljanje posrednik med postavljenimi cilji in njihovo
uresničitvijo, ima transmisijski značaj.
Pojem upravljanja se pojavlja tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.
Bučar loči upravo in upravljanje (1981). Po njegovem mnenju je upravljanje odločanje o
potrebah, sredstvih in načinu zadovoljevanja teh potreb. Proces upravljanja naj bi obstajal
iz odločanja o skupnih ciljih in odločanja o načinih za dosego teh ciljev. Poudarek je torej
na procesu odločanja, ki poteka preko različnih faz: zbiranje informacij, ugotavljanje
dejanskega stanja in ugotavljanje družbenih potreb, oblikovanje različnih nadomestnih
možnosti, odločanje med nadomestnimi možnostmi ali izbor ter nadzor nad izvajanjem
sprejetih odločitev. Upravljanje torej zajema sam proces odločanja in vso strokovno
pomoč pri odločanju.

Upravljanje (po Kovačevi in Dečmanu, 2009, str. 69) pomeni zavestno usmerjanje
sistemskih interakcij, pri čemer poteka strukturiranje ljudi in organizacij, delitev vlog ter
koordinacija med njimi. Nastane proces odločanja o ciljih organizacije, in sicer kako jih
doseči, uresničiti, pridobiti in pri tem upoštevati povratne informacije. Pri tem ločimo dve
vrsti procesa, to sta institucionalni, ko govorimo o določanju ciljev, in instrumentalni, kar
pomeni izvajanje ciljev. Vse to pomeni dinamiko na poti od dejavnosti k ciljem (Kovač,
2006, str. 6–7). Ravni upravnega procesa sta vertikalni, pri čemer instrumentalna raven
izhaja iz institucionalne. Ločimo institucionalno upravljanje, ki pomeni vrednostno
odločanje. V tem primeru so to interesne odločitve, politično odločanje in vrednotenje
koristi, ki temeljijo na informacijah o dejanskem stanju. Odločanje je pogojeno s tremi
vrstami odločanja: aksiološkim (zadeva vrednote), faktološkim, (zadeva objektivna
dejstva) in metodološkim (zadeva načine doseganja ciljev). V splošnem ločimo dve smeri
opredelitve upravljanja (po Kovačevi, 2006): (1) upravljanje kot proces odločanja o
skupnih ciljih in načinih za njihovo uresničitev in (2) upravljanje kot nujno potrebna
pomožna dejavnost, ki omogoča nemoten potek procesov v temeljni dejavnosti. Obe
dejavnosti predstavljata enoten proces (Bučar, 1969, str. 35).
Vavpetič (1963) opredeli upravljanje kot nujno potrebno pomožno dejavnost, ki omogoča,
da lahko nemoteno tečejo procesi v temeljni dejavnosti. Posebnost te opredelitve je v
razlikovanju med temeljno in upravno dejavnostjo.
Virant (2002, str. 16) opredeli upravljanje kot določanje ciljev organizacije in usmerjanje
delovanja organizacije k doseganju teh ciljev. Rekli bi lahko tudi, da je proces upravljanja
»/.../ vertikalno strukturiran na odločanje o ciljih in o sredstvih (načinih) za doseganje teh
ciljev« (Virant, 2002, str. 16). Brezovšek (1996, str. 1005) upravljanje opredeli kot
dejavnost, ki je usmerjena k doseganju skladnosti med sistemskimi vlogami članov tako v
smislu potreb in ciljev sistema ter med osebnimi značilnostmi in interesi članov z ene
strani ter sistemskih potreb in ciljev z druge. Po mnenju Šmidovnika (1985, str. 51–53) je
upravljanje univerzalen sodobni fenomen, ki se pojavlja povsod, kjer poteka človekovo
organizirano delo. Rezultati upravljanja kot umske in interdisciplinarne dejavnosti se
kažejo v temeljnih dejavnostih, ki jim je upravljanje tudi namenjeno. Šmidovnik izhaja iz
sistemske in kibernetsko-informacijske teorije, ki pravi, da upravljanje v organizacijskih
sistemih vsebuje celoten proces vodenja in usmerjanja akcije v organizaciji odločitve ciljev
ter prek povratne informacije (feedback) v obratni smeri.
»Javno upravljanje je upravljanje v javnih zadevah /.../« (Virant, 2002, str. 18), lahko bi
tudi rekli, da je javno upravljanje »upravljanje, ki poteka v javnopravnih skupnostih. Le-te
pa delujejo zaradi zadovoljevanja javnih potreb /.../« (Virant, 2002, str. 19). Najširša
javnopravna skupnost je država, poleg nje obstajajo tudi ožje teritorialne javnopravne
skupnosti, kot so občine, pokrajine in druge lokalne skupnosti. Država zadovoljuje potrebe
celotne skupnosti, lokalne skupnosti pa zadovoljujejo lokalne javne potrebe. Javno
upravljanje je institucionalno določeno z najvišjimi pravnimi akti, kot so ustava, zakoni,
proračun in nacionalni programi (Kovač, 2006, str. 8).

Javno upravljanje je sestavljeno iz več funkcij: politične, izvršilne in administrativnoposlovodne funkcije. Politično funkcijo opravljajo predstavniška telesa in je tudi najvišja
funkcija javnega upravljanja, saj jo sestavljajo dejavnosti, s katerimi se določajo
najsplošnejši cilji. Ta funkcija je v domeni parlamenta oziroma izvoljenih predstavnikov
ljudstva. Izvršilna funkcija je sestavljena iz dejavnosti organiziranja, ukazovanja, izvajanja,
koordiniranja in nadzorovanja. Administrativno-poslovodno funkcijo pa sestavljajo
dejavnosti neposrednega tehničnega izvajanja. To so strokovna in tehnična opravila, ki
predstavljajo zadnjo stopnjo uresničevanja dogovorjenih in prejetih družbenih ciljev
(Šmidovnik, 1985, 40–45).
»Javno upravljanje poteka pretežno prek normiranja, toda že načeloma nastane problem,
ko skušamo empirični pojav zaobjeti v statičnih pravnih normah in jih nato analizirati s
strogimi formalnimi pravili logike in pravne znanosti, čeprav se nanašajo na dinamične
družbene vrednote in dejstva.« (Kovač in Dečman, 2009, str. 69) Pomembno je
razumevanje abstraktnega in splošnega pravnega pravila v konkretnih in posamičnih
zadevah, kasneje pa razumevanje povratne zveze oz. informacij o morebitni neskladnosti
med postavitvijo norme in njenim uresničevanjem ter novelacijo.
Pojem uprava je ožji od pojma upravljanje. Upravo lahko označimo kot tisti del procesa, ki
poteka na instrumentalni ravni. Je torej del upravljanja v organizaciji, in sicer tisti del, v
katerem se odločitev o ciljih organizacije konkretizirajo v smeri doseganja določenega
cilja. Uprava ne pomeni odločanja o ciljih, temveč izvajanje teh ciljev – vendar ne
neposrednega operativnega izvrševanja odločitev, temveč sprejemanje novih odločitev
(Virant, 1998, str. 16). Uprava je izvrševalka ciljev, ki jih določi parlament oziroma vlada
(Kovač, 2006, str. 8). Upravo označujejo naslednje vsebinske definicije (Kovač, 2006, str.
8–9):
−
organizacijske ali subjektivne definicije: uprava kot subjekt, del organizacije, ki
opravlja upravno dejavnost; javna uprava je skupek državne uprave, lokalne
samouprave in javnih služb,
−
funkcionalne ali objektivne definicije: uprava kot dejavnost priprave zakonov, izdaje
odločb, nadzora; dejavnost, usmerjena v oblikovanje in zadovoljevanje družbenih
potreb,
−
materialne definicije: upravo opredeljujejo vsebinski znaki,
−
formalne definicije: definicija uprave v zakonu,
−
pozitivne in negativne definicije: kaj uprava je in kaj ni.
Uprava je osrednji pojem upravne znanosti. Ločimo dva pomena »uprave«, in sicer
uprava kot skupek upravnih organizacij in uprava kot določena dejavnost. Prav tako lahko
upravo opredelimo na dva načina – funkcionalna ali objektivna opredelitev in
organizacijska ali subjektivna opredelitev (Virant, 2002, str. 17–18). Pojem uprave v
funkcionalnem smislu pomeni označevanje določene dejavnosti oziroma določenega
delovanja, v organizacijskem smislu pa označevanje določene organizacije ali organov ali
konkretne organizacijske oblike posameznih organov in organizacij (npr. občinska uprava,
državna uprava) (Rakočevič in Bekeš, 1994, str. 10).

Definicije pojma uprava se delijo tudi na vsebinske (materialne) in formalne, pozitivne in
negativne (Vlaj, 2004, str. 11). Upravo lahko definiramo tudi v širšem ali ožjem smislu. V
najširšem smislu je uprava celota dejavnosti upravljanja ne glede na nosilce in ne glede
na to, ali je dejavnost pravna ali ne. V ožjem smislu se pojem uprave nanaša na
dejavnost, s katero se uresničijo sprejeti cilji (Brezovšek, 2001, str. 399).
Vavpetič je bil prvi, ki se je pri nas ukvarjal z opredelitvijo pojma uprave. Upravo opredeli
kot »organizatorično tehnično dejavnost, ki se pojavlja povsod, kjer imamo opravka z
organiziranim človeškim delom, zlasti seveda v vseh organizacijah« (Šmidovnik, 1985, str.
28). Vavpetič je skušal analizirati in opredeliti temeljne sestavine, ki se pri upravnem
delovanju stalno pojavljajo. Ugotovil je, da se vsaka organizacija ustanovi zato, da
opravlja določeno dejavnost. Zato vsaka organizacija obstaja toliko časa, dokler obstaja
potreba po opravljanju te dejavnosti. Ameriški avtorji Simon, Smithburg in Thompson
menijo, da je uprava »organizatorična dejavnost, ki omogoča sodelovanje večjega števila
ljudi, ki imajo neki skupen cilj oziroma neko skupno nalogo« (Šmidovnik, 1985, str. 27).
Značilnosti uprave so naslednje (Haček, 2001, str. 16–17):
−
uprava je posebna dejavnost, ki z drugimi uresničuje postavljene cilje, zato dobi
smisel šele znotraj določene organizacije,
−
v upravo spadajo dejavnosti povezovanja, usklajevanja, usmerjanja, načrtovanja in
organiziranja drugih dejavnosti ter dejavnosti v organizaciji z namenom, da se
dosežejo cilji,
−
uprava je del celotne dejavnosti upravljanja oziroma odločanja oziroma upravna
dejavnost je le del celotne dejavnosti upravljanja,
−
dejavnosti uprave so strokovne dejavnosti, ki se morajo ravnati po zakonih.
Potreba po upravi nastane tedaj, ko je treba oblikovati neko organizirano delo, zato bi jo
lahko skladno z delitvijo dela razumeli kot sestavni del vsake organizirane dejavnosti
(Rakočevič, 1991, str. 18).
Upravo delimo na javno in poslovno. Poslovna je tisti del podjetja, ki skrbi za izvajanje
njegove temeljne dejavnosti, tiste, zaradi katere je bilo podjetje ustanovljeno.

Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo
dejavnost upravljanja v javnih zadevah (Brejc, 2000, str. 14). V javni upravi se opravljajo
tiste dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati po načelih tržnega gospodarstva (Logar, 2001,
str. 17).
Javna uprava je proizvodnja dobrin in storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb
potrošnikov in državljanov (Haček, 2005, str. 24). Je tudi upravljanje z javnimi programi
(Haček, 2005, str. 24) in se nenehno pojavlja v medijih. Javna uprava je običaj, ki stalno
učinkuje na življenje, če se tega zavedamo ali ne, vendar je tudi subjekt, ki se ga težko
definira. Javno upravo lahko opredelimo tudi kot skupek vseh procesov organizacij in
posameznikov, katerih naloga je izvrševanje zakonov in drugih pravil, sprejetih oziroma

izdanih s strani zakonodajne, izvršilne ali sodne veje oblasti (Gordon in Milakovich, 1995,
str. 16). Različne definicije javne uprave imajo po večini šest skupnih točk (Stillman, 1992,
str. 3):
1.
javna uprava se uvršča na področje izvršilne veje oblasti,
2.
javna uprava skrbi za/in izvedbo javnih politik,
3.
javna uprava je vpletena v upoštevanja vreden obseg problemov, ki se nanašajo na
človekovo ravnanje in prizadevanje,
4.
javna uprava je področje, ki ga je mogoče na več različnih načinov ločevati od
zasebnega sektorja,
5.
javna uprava je proizvodnja javnih dobrin in storitev,
6.
javna uprava je ukoreninjena v pravni sistem in je kot taka namenjena izvrševanju
zakonov.
Bučar (Bučar, 1969) opredeli javno upravo kot sistem organov, ki odločajo o javnih
zadevah in skrbijo za zadovoljitev javnih koristi, za celotnost vseh fizičnih in pravnih oseb,
ki kjer koli in kadar koli odločajo o tem, kaj so družbene koristi, katerim družbenim
koristim je treba zadostiti in na kakšen način, in ki so sposobne svoje odločitve uveljaviti.
Vse značilnosti, ki veljajo za upravo na splošno, veljajo tudi za javno upravo. O javni
upravi lahko govorimo v formalnem ali materialnem smislu. V materialnem smislu pomeni
proces odločanja o javnih zadevah, javna uprava v formalnem smislu pa je sistem
organov, ki odločajo o javnih zadevah, torej o uresničevanju družbenih koristi (Haček,
2001, str. 28).
Javna uprava v organizacijskem smislu pomeni sistem, ki ga sestavljajo državna uprava,
lokalna samouprava in javne službe. V funkcionalnem smislu pa pomeni dejavnost, ki je
usmerjena v oblikovanje in zadovoljevanje splošnih družbenih potreb. Javna uprava
vključuje vse organizacije teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge
javnega pomena oz. javne naloge zagotavljanja javnih dobrin (Šmidovnik, 1985, str. 129–
130).
Javna uprava so državne organizacije teritorialnega tipa ter organizacije funkcionalne in
personalne narave, ki opravljajo naloge javnega pomena. Le-te zagotavljajo dobrine, do
katerih ni mogoče priti po načelih tržne menjave, temveč jih mora država zagotavljati s
svojim intervencionalizmom in regulativnimi mehanizmi. Javna uprava mora zagotavljati
dobrine, ki morajo biti na voljo vsem ljudem (npr. osnovna izobrazba), dobrine, ki jih je
treba ljudem zaradi javnih koristi vsiliti (npr. obvezno zdravljenje), dobrine, ki jih ni
mogoče individualizirati (npr. komunalne storitve), ter dobrine, katerih proizvajalci so po
naravi stvari v monopolnem položaju v primerjavi z uporabnikom (npr. energetika) (Bučar,
1969, str. 45–46). Javna uprava opravlja štiri vrste nalog (Šmidovnik, 1979): policijske
naloge, javne službe, pospeševalne, intervencijske in razvojne naloge ter skrb za obstoj
družbenega in ustavnega sistema.

»Javna uprava ima regulativno funkcijo, torej dejavnost priprave in izdaje pravnih aktov.
Gledano širše ima tudi servisno funkcijo z neposrednim zadovoljevanjem potreb preko
javnih služb in asociativno funkcijo, torej dejavnost združevanja.« (Ferfila in Kovač, 2000,
str. 156)
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) loči neposredno in
posredno javno upravo. Posredna uprava ohranja le reguliranje in nadzor, izvajanje pa
prenaša na druge subjekte. Neposredna uprava vse funkcije opravlja sama. Po trenutni
ureditvi slovenske uprave naloge neposredne uprave opravljajo vlada in vladne službe,
ministrstva, organi v njihovi sestavi ter upravne enote. Upravne naloge pa izvajajo tudi
nosilci javnih pooblastil, ki so pretežno osebe javnega prava, torej del javnega sektorja
(Kovač, 2006, str. 10–11). Značilnosti oz. elementi javne uprave so (Šmidovnik, 1998, str.
1070):
−
preko javne uprave se kaže delovanje države,
−
sestavljajo jo državne in paradržavne institucije,
−
njena funkcija je opredeljena s pripravo in izvajanjem predpisov, izvajanjem oblasti
in javnih služb,
−
financiranje je proračunsko ali iz drugih javnih virov,
−
normativno je javna uprava podvržena upravnemu, delno tudi civilnemu pravu,
−
uslužbenski sistem.
Problemi, s katerimi se javna uprava ukvarja v razvitih demokracijah, so predvsem, kako
zagotoviti sposobno, učinkovito, legitimno, odgovorno, odzivno, profesionalno in pravično
javno službo (Brezovšek, 2000, str. 265). Prav uspešnost javne uprave je namreč merilo
za uspešnost države kot celote, saj razvitost javne uprave kaže na stanje celotnega
družbenega sistema. Javna uprava vpliva na posameznika in družbo v celoti, torej na
gospodarski, socialni in kulturni razvoj določene družbe.

5.2 Javna uprava kot del javnega sektorja
Javno upravo je bistveno obravnavati v okviru javnega sektorja, saj obstoj slednjega
določajo splošne družbene potrebe po dostopnosti javnih dobrin vsem pripadnikom
družbene skupnosti. Dostopnost javnih dobrin izhaja iz splošnega ali družbenega interesa
po dostopnosti javnih dobrin potrošnikom po načelu državljanske pripadnosti in ne po
načelu ekonomske moči (Kovač, 2000, str. 149) ter iz področij družbenih aktivnosti, kjer
klasični tržni mehanizem ne deluje (npr. cene dobrine ni mogoče določiti, kadar gre za
premalo ponudnikov določene dobrine, tam, kjer delujejo naravni monopoli, itd.). Tako
mora javni sektor zagotavljati dobrine, za katere zasebni trgi nimajo interesa ali možnosti
(sodstvo, obramba). V zvezi z javnim sektorjem se pogosto srečamo z izrazoma
»nepridobitne« oziroma »neprofitne« organizacije. Vendar to še ne pomeni, da lahko
enačimo pridobitno in zasebno ter nepridobitno in javno. Med nepridobitne organizacije
spada večina javnega sektorja, ne pa ves (npr. javna podjetja), prav tako mednje spada
tudi del zasebnega (zavodi) in tudi prostovoljnega sektorja (združenja, društva in

zbornice). Njihova temeljna značilnost je, da njihov cilj delovanja ni ustvarjanje dobička,
ampak trajno zagotavljanje omejenih dobrin najširšemu krogu uporabnikov. Če se pri
njihovem delovanju ustvari dobiček, naj ta ne bi pripadel lastniku, temveč naj bi se
namenil razvoju dejavnosti (Kovač, 2006, str. 6). Podjetje si pri svojem gospodarjenju
prizadeva predvsem za doseganje čim večjega dobička, ni mu mar, kaj, kako in koliko
proizvaja. Pomemben in bistven je čim večji dohodek. Medtem ko mora javna uprava
zagotoviti prav določene dobrine, ki so ključne za obstoj družbe. Ustvarja jih neposredno.
Javna uprava tako deluje na poseben način, saj deluje pod drugačnimi pogoji kot
gospodarstvo. Kljub temu upošteva stroške, ki nastajajo pri njenih storitvah. Bistvena
značilnost javne uprave je prav prisilnost izvajanja njenih odločitev, ki se opira na fizično
silo države. Zaradi te prisilnosti ni nobena organizacija toliko neodvisna od svojih članov,
kot je javna uprava. Državljan nima druge izbire, kot da upošteva voljo države (Bučar,
1969, str. 50).
Opredelitve javnega sektorja so številne, kriteriji definiranja so tako viri financiranja,
subjekti in status zaposlenih (Kovač, 2006, str. 5), vendar imajo enotno značilnost, in sicer
da želijo na nedvoumen način opozoriti na temeljne značilnosti, po katerih javni sektor
najlažje ločimo od zasebnega. »Javni sektor sestavlja celota državnih organov in uprav
samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih
gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, če so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.« (Kovač, 2006, str. 5) To je
kombinirana definicija javnega sektorja, ki vključuje organizacijski in javnofinančni vidik.
»Po organizacijski definiciji sodijo v javni sektor vse osebe javnega prava, po
javnofinančni tisti subjekti, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna, po
funkcionalni tisti subjekti, ki vršijo naloge v javnem interesu, in po ekonomski tisti, katerih
ustanovitelj ali pretežni lastnik je država ali občina.« (Kovač, 2006, str. 5) Javni sektor
opredelimo glede ekonomike javnega sektorja kot zbir vseh javnih organizacij, ki
opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer so to dejavnosti po
netržnih načelih, kar se kaže predvsem s proračunskim financiranjem (Setnikar - Cankar,
1997, str. 73). V javni sektor spada vse tisto, kar je v lasti države, ne glede na to, na
katerem področju se nahaja. Setnikar - Cankarjeva (1998, str. 20) meni, da je javna
uprava strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država. Obsega upravo v
ministrstvih, upravnih enotah, občinah in drugih lokalnih skupnostih ter številnih javnih
podjetjih in javnih zavodih, ki opravljajo javno službo na področju zdravstva, šolstva,
socialnega varstva, komunale, energetike, prometa in zvez ipd. Značilnosti javnega
sektorja (Kovač, 2006, str. 5) so:
−
javna odgovornost,
−
velikost,
−
kompleksnost upravnega aparata,
−
delovna intenzivnost upravne panoge,
−
velika pripadnost zaposlenih,
−
etika javnega dela s politično nevtralnostjo, lojalnostjo, nepristranskostjo in
nepodkupljivostjo.

Slika 3: Sestava javnega sektorja
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Vir: Prirejeno po Kovačevi (2000, str. 152)
Po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)31 javni sektor sestavljajo:
−
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
−
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi,
−
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč
vpliv država ali lokalna skupnost, pa po ZJU niso del javnega sektorja.
Pojem javne uprave je širši od pojma državne uprave in zajema poleg organov državne
uprave še upravne organe lokalnih skupnosti ter pravne osebe javnega prava, ki so nosilci
javnih pooblastil, in druge nosilce javnih pooblastil. Strategija nadaljnjega razvoja
slovenskega javnega sektorja 2003–200532 (v nadaljevanju Strategija) definira javno
upravo (tč. II) kot organe državne uprave, uprave občin in nekatere nosilce javnih
pooblastil, in sicer javne agencije, javne zavode, ki pretežno upravljajo upravne naloge, in
javne sklade. Javna uprava vključuje organe izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti
ter vse pravne osebe javnega prava.
Pogosto je nejasna tudi ločnica med javno upravo in javnim sektorjem, izraza se pogosto
zamenjujeta ali enačita, vendar je izraz javni sektor širši.
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Po Strategiji zajema javni sektor celoto državnih organov in uprav lokalnih samoupravnih
skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov
ter drugih oseb javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti, ter še javna podjetja kot izvajalce javnih služb na področju
gospodarske infrastrukture.
Javna uprava (Šmidovnik, 1985) je sestavljena iz štirih področij:
−
državna uprava, ki je centralni upravni sistem in instrument države za izvajanje
njenih predvsem oblastnih funkcij, s katerimi na pravilen način ureja odnose v
družbi,
−
lokalna samouprava, ki neposredno temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni
teritorialni upravni sistem,
−
javne službe, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, nujno potrebne za
delovanje družbenega sistema, ki pa jih ni mogoče zagotoviti preko sistema tržne
menjave,
−
javni sektor, v katerega spada vse, kar je v državni lasti.
Javna uprava je uprava v javnih zadevah in vse, kar velja za upravo na splošno, velja tudi
za javno upravo. Ločimo javno upravo v materialnem in formalnem smislu. Javna uprava v
materialnem smislu pomeni proces odločanja o javnih zadevah, javna uprava v formalnem
smislu pa je sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah in o uresničevanju družbenih
koristi (Bučar, 1969, str. 39).
»Pojem javne uprave obsega celokupnost vseh tistih fizičnih in pravnih oseb, ki kjerkoli in
kakorkoli odločajo o tem, kaj so družbene koristi, katerim družbenim koristim je treba
zadostiti in na kakšen način, in ki so sposobne svoje odločitve uveljaviti.« (Bučar, 1969,
str. 51) Po tej opredelitvi pojem javne uprave obsega:
1.
celokupnost fizičnih in pravnih oseb, ki odločajo o družbenih koristih in o načinu
zadovoljevanja teh koristi,
2.
celokupnost vseh tistih organizmov, ki s svojim delovanjem neposredno pomagajo
pri odločanju o družbenih koristih (strokovno-tehnična uprava), ter
3.
celokupnost fizičnih in pravnih oseb, ki neposredno po odredbah organov odločanja
v javni upravi delujejo za realizacijo ciljev javne uprave.
Sistem javne upravne je razdeljen na upravne organizacije, te pa naprej na organizacijske
enote, vse do najnižjega oz. osnovnega elementa, to je delovnega mesta zaposlenega na
ministrstvu (Virant, 1998, str. 93). Celotno organiziranost državne uprave v Sloveniji ureja
Zakon o državni upravi33. Temelje organizacije državne uprave ureja Ustava RS. Državna
uprava je sestavljena iz ministrstev, znotraj njih pa delujejo organi in organizacije v
sestavi. Upravni organi v sestavi ministrstva so uprava, urad in inšpektorat. Položaj
državne uprave ureja Ustava Republike Slovenije od 120. do 122. člena.
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Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - upb4,
89/07, 126/07, 48/09).

Ustava RS tako v 120. členu določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način
imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. V 121. členu nadalje navaja, da naloge
uprave opravljajo neposredno ministrstva, ki so po tem členu že po Ustavi temeljna
organizacijska oblika slovenske državne uprave. Ustava določa tudi temeljna načela
delovanja uprave, kot so: načelo zakonitosti, načelo samostojnosti in pravica do sodnega
varstva proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil. Javno
pooblastilo ureja drugi odstavek 121. člena, ki določa, da lahko z zakonom samoupravne
skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za
opravljanje nekaterih funkcij državne uprave (Virant, 1998, str. 66).
Za upravo so pomembni tudi prvi trije členi Ustave RS (Virant, 1998, str. 66–67):
1. člen Ustave RS: Načelo demokratične države, ki pomeni, da o javnih zadevah v državi
odločajo državljani. Državljanke in državljani imajo v Sloveniji oblast, ki jo izvajajo
neposredno in z volitvami.
2. člen Ustave RS: Načelo pravne države pomeni, da so vsi organi države in lokalnih
skupnosti pri svojem delovanju pravno vezani.
3. člen Ustave RS: Načelo delitve oblasti. V Sloveniji imamo tri veje oblasti, zakonodajno,
izvršilno in sodno. Državna uprava spada v izvršilno vejo oblasti, povezana pa je tudi z
ostalima dvema vejama, in sicer tako, da Državni zbor kot zakonodajalec daje državni
upravi podlage za delovanje, sodna oblast pa jo nadzira.
Hkrati so pomembne tudi določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki
upravi postavljajo meje poseganja v svobodo, lastnino, telesno in duševno celovitost,
zasebnost in druge vrednote posameznika in pravnih oseb. V 157. členu pa Ustava pravi,
da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakonom.
Državna uprava na podlagi svojih pooblastil in pristojnosti izvaja naslednje naloge: izdaja
oblastne splošne pravne akte, izdaja oblastne posamične akte, kot so upravne odločbe,
sklepa akte poslovanja, opravlja materialna dejanja in izdaja interne akte. Uprava je pri
svojem delovanju v celoti vezana na načelo zakonitosti, ki ga že Ustava RS določa v 120.
členu: »Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi Ustave in
zakonov.« To načelo je osrednje načelo upravnega prava, ki se je razvilo že v 19. stoletju,
povezano pa je z razvojem ideje o delitvi oblasti (po Virantu, 1998, str. 74).
Ustava RS v 120. členu zahteva, da je zakonsko pooblastilo za izdajanje izvršilnih
predpisov določno glede vsebine, namena in obsega34 ter da je dopolnjeno z vsebinskimi
kriteriji35. Pooblastilo ne sme biti takšno, da bi izvrševalcu dopuščalo takšno
»ustvarjalnost«, ki bi pomenila poseganje v samo obstojnost pravic in dolžnosti: ali da bi
onemogočalo in oteževalo izvrševanje pravic ali da bi stopnjevalo dolžnosti ali da bi v
imenu »izvrševanja« uvajalo nove obveznosti in suspendiralo uresničevanje pravic, ki sta
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V tem smislu J. Schwarze, European Administrative Law, Sweet and Maxwell, London, 1995, str. 219.
V Šturmu (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, 2002, str. 871.
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jih oblikovala Ustava in zakon36. Kako natančno mora biti zakonsko pooblastilo, je zato
odvisno od predmeta urejanja in predvsem od njegovega pomena (po odločbi Ustavnega
sodišča, 2009).
Posamezniki iz strokovno-tehnične uprave so v posameznih predstavniških organih, zlasti
v upravnih organizacijah, pooblaščeni za izdajanje odločbe v upravnem postopku. Sistem
organov odločanja se razteza preko celotnega sklopa javne uprave, pri čemer je to vedno
odločanje o družbenih koristih, ki je različno od stopnje, širine in področja.

Organizacije, ki opravljajo javno službo, spadajo v javno upravo, če jih je javni organ
ustanovil zato, da izvajajo njegove odločitve, in sicer tako in ob takih pogojih, kot jih je
določil le organ javne uprave. To pomeni, da se je organ odločil, da bo prepustil izvajanje
svoje odločitve drugi organizaciji, kadar taka odločitev sproži posebno kontinuirano
strokovno dejavnost in gre za neposredno delovanje na določenem strokovnem področju
(šolstvo, zdravstvo, sociala in raziskovanje). V tem primeru se dejavnost odvija
neposredno na podlagi odločitev in pod prisilo organa javne uprave.
V nasprotnem primeru, ko organizacija sama postavlja javnemu organu pogoje, pod
katerimi je pripravljena izvajati njegove odločitve, to ni več organizacija s področja javne
uprave, ampak organizacija, ki deluje po načelih civilnopravnih odnosov (Bučar, 1969, str.
52–53).
Organizacije, ki sestavljajo sistem javne uprave, imajo določene posebnosti, kot so
sorazmerna trajnost obstoja, visoka stopnja formalizacije odnosov in delovanja, visoka
stopnja profesionalnosti, opravljanje nalog družbenega pomena ter instrumentalni značaj
njihovega dela. Slednje pomeni, da uresničujejo cilje, ki so cilji tako države kot tudi
lokalnih skupnosti (Virant, 1998, str. 93).

Strokovno-tehnična uprava daje organom odločanja samo potrebne informacije o
dejanskem stanju, strokovne nasvete, potrebne za odločitev, in posreduje sprejete
odločitve prizadetim. Organ javne uprave si lahko tako dejavnost organizira sam ali je na
podlagi pogodbe vezan na druge organizacije. Po drugi strani organi javne uprave
pridobivajo informacije in nasvete tudi iz tiska, od znanstvenih in strokovnih institucij ter
organizacij, ki se ukvarjajo s prenosom in posredovanjem obvestil (Bučar, 1969, str. 53–
54).
Organi javne uprave morajo imeti tudi po mojem mnenju zagotovljene materialne pogoje
za svoj obstoj in možnost delovanja, kot so oskrba s potrebnimi poslovnimi prostori,
vzdrževanje teh prostorov, prevozna sredstva, opravljanje blagajniškega in denarnega
prometa. Danes pogosto ti organi prepustijo te dejavnosti specializiranim organizacijam, ki
jim po pogodbi plačujejo opravljene storitve.
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Gl. Šturm, Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo in pravna pravilnost podzakonskih predpisov po
novi ustavni ureditvi, Upravni zbornik, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1993,
str. 265).

5.3 Upravno pravo in njegovo mesto v upravni znanosti
Upravno pravo je osrednja pravna panoga, ki ga ureja javna uprava, kar pomeni, da je
upravno pravo ena od vej javnega prava. V razmerju do ostalih pravnih panog se je
upravno pravo razvilo sorazmerno pozno. Je pravo izvršilne veje oblasti (Bohinc in Tičar,
2007, str. 35). To je pravna panoga, ki v splošnem ureja organizacijo in delovanje javne
uprave. Upravno pravo ima številne definicije in pojmovanja. To je splet pravnih načel in
pravil o organizaciji in dejavnostih javne uprave, pravicah in dolžnostih v upravnopravnih
razmerjih ter o nadzorovanju in odgovornosti upravnih organov (Pavčnik, 1997, str. 428).
Upravno pravo ureja delovanje državnih organov, državne uprave, lokalnih skupnosti,
posebnih oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil. V formalno-organizacijskem
pomenu je to pravo subjektov javnega sektorja, v materialno-funkcionalnem pa pravo
javne uprave (Bohinc in Tičar, 2007, str. 15). Upravno pravo je ožji pojem od javnega
prava in se osredotoča predvsem na razmerja, ko država praviloma prisilno nalaga
dolžnosti posameznikom v javnem interesu ali ko posamezniki uveljavljajo pravice, ki so v
državi zaščitene z javnim interesom. Skratka, pri pojmu javno gre za interes vseh, za
splošni interes države in širše družbene skupnosti. Zato gre tukaj za prvo razlikovanje
javnega prava od upravnega prava.
Pozitivno definicijo upravnega prava opredelimo tako, da navedemo, kaj upravno pravo
je. Na drugi strani je negativna definicija takrat, ko navedemo, kaj upravno pravo ni
(Virant, 1998, str. 38). Virant (1998, str. 39) navaja različne definicije upravnega prava in
med pozitivnimi opredelitvami loči širše in ožje pojmovanje upravnega prava. Po širši
definiciji obsega upravno pravo vse norme, ki jih uporablja javna uprava pri svojem
delovanju, po ožji definiciji pa le tiste, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje javne
uprave, ko le-ta deluje oblastno. Oblastno pomeni, da je njena volja v pravnem razmerju
močnejša in da s svojimi odločitvami enostransko ustvarja pravice in obveznosti. Krbek je
podal negativno definicijo upravnega prava in ga definiral kot sistem pravnih norm, ki se
nanašajo na dejavnost uprave, vendar ne spadajo v nobeno drugo pravno panogo.
Upravno pravo lahko skratka definiramo kot sistem pravnih norm, ki urejajo
upravnopravna razmerja, postopek odločanja in sodni nadzor nad zakonitostjo teh
odločitev ter organizacijo in pristojnosti uprave. Predmet urejanja so upravnopravna
razmerja v ožjem pomenu, pristojnosti in organizacija uprave v najširšem pomenu ter
postopek odločanja o posamičnih upravnopravnih razmerjih oz. upravnih stvareh in sodni
nadzor. Upravnopravne norme, ki sestavljajo upravno pravo, so: avtoritativne
(enostranske, ki oblastno urejajo svoj predmet) in kogentne (nalagajo določeno vedenje
in ravnanje kot brezpogojno) (Čebulj in Strmecki, 2006, str. 29–30).

Upravno pravo delimo na splošni in posebni del, kot so npr. državljanstvo, davki,
(Jerovšek in Kovač, 2010), po naravi norm in aktov pa na:
−
materialno: določa pravice in obveznosti subjektov, ter
−
formalno:
procesno: opredeljuje način uveljavljanja z materialnim pravom opredeljenih
pravic in obveznosti;
organizacijsko-tehnično: v povezavi s procesnim določa pristojnost, uradne
evidence itd.
Ugotavljam, da v študijskih procesih visokošolskih zavodov zasledimo predmet upravno
procesno pravo, ki po vsebini spada v splošno formalno upravno pravo.
Virant (1998, str. 39) upravno pravo deli na podpanoge, kot sta materialno ali vsebinsko
upravno pravo ter formalno ali oblikovno upravno pravo. Znotraj slednjega opredeli dve
podvrsti prava, procesno ali postopkovno pravo in organizacijsko pravo.
Formalno ali oblikovno upravno pravo je značilno za nemško upravno-pravno znanost in
klasične nemške avtorje (npr. Otto Mayer, Adolf Merkl in Walter Antoniolli), medtem ko so
materialnemu upravnemu pravu več pozornosti namenjali Francozi ter starejši slovenski
teoretiki (npr. Lado Vavpetič in France Bučar) (Bohinc in Tičar, 2007, str. 15–16).
Upravno organizacijsko pravo: ureja organizacijo in pristojnosti organov javne uprave.
Sem spadajo: predpisi o vladi in državni upravi, predpisi o lokalni samoupravi in o
organizaciji javnih služb, pravo javnih uslužbencev (Virant, 1998, str. 39).
Upravno materialno pravo: ureja pravice in obveznosti posameznikov in pravnih oseb v
razmerju do države in lokalne skupnosti, pri čemer se pojavi kolizija med javnim in
zasebnim interesom. Vključuje številna področja, kot so: notranje zadeve, finance,
obramba države in varstvo pred naravnimi nesrečami, gospodarske dejavnosti,
negospodarske dejavnosti, socialna varnost, družinska razmerja, varstvo okolja, urejanje
prostora ter inšpekcijski nadzor, ki posega na vsa našteta področja (Virant, 1998, str. 39–
40).
Upravno procesno pravo: ureja postopek, po katerem organi javne uprave po predpisih
upravnega materialnega prava v konkretnih primerih odločajo o pravicah in obveznostih
posameznikov in pravnih oseb. Ključni element na vseh področjih upravnega procesnega
prava je Zakon o splošnem upravnem postopku (Virant, 1998, str. 40).
Novejši avtorji upravno postopkovno pravo obravnavajo kot del upravnega prava, drugi,
med drugim Pavčnik, pa izločijo postopkovno/procesno pravo in ga delijo na kazensko
procesno pravo, civilno procesno pravo in upravni postopek z upravnim sporom (Kovač,
2006, str. 15).
Posebno področje upravnega prava je tudi nadzor nad javno upravo.

Izraz upravno pravo se uporablja v različnih pomenih: kot skupnost pravnih norm s
področja javne uprave – ta izraz se je kasneje uporabljal tudi za pravno disciplino, ki se je
začela ukvarjati s tovrstnimi problemi uprave. Za to disciplino se uporablja izraz
upravnopravna znanost. Poleg nje proučuje upravo tudi upravna znanost. Dvojnost izhaja
iz različnega pristopanja k problemom.
V tesni povezavi z upravnim pravom je tudi upravnopravno razmerje, ki je odvisno od
avtoritativnega ravnanja. V tem primeru upravni organ odloči o pravici, obveznosti ali
pravni koristi druge stranke, ki je lahko pravna oz. fizična oseba ali skupina oseb, v
razmerju (Kovač, 2006, str. 15). Pravni subjekti vstopajo v upravnopravna razmerja pri
sklepanju pogodbenih, koncesijskih in javnonaročniških razmerjih, fizične osebe pa tudi pri
uslužbenskih in funkcionarskih razmerjih.
Upravno pravo temelji na splošnih načelih, ki izhajajo iz same ustave in so vsebovana v
načelu pravne države, načelu socialne države, načelu delitve oblasti in načelni prepovedi
poseganja v človekove pravice. Glavno sistemsko načelo je načelo pravne države. Pri tem
načelu je pomembno, da je vsem zavezancem zagotovljena pravna varnost, da so
obveznosti do države vnaprej določene, da predpisi ne učinkujejo retroaktivno, da velja
prepoved analogije pri uporabi zakonskih norm, da velja zaupanje v delo državnih
organov, da velja prepoved čezmernih ukrepov pri izvajanju državnih nalog in da je
zavezancem zagotovljena osebna tajnost podatkov.
Načelo pravne države določa 2. člen Ustave RS, ki določa pravno vezanost za vse organe
države in lokalne skupnosti, tudi za upravo. Zahteva tudi jasne in določne pravne norme
ter pravno predvidljivost ravnanj pravnih subjektov. Predpisuje načelo zaupanja v pravo,
ki preprečuje poseganje v obstoječe pravice oz. pravne položaje brez ustreznega
prehodnega obdobja (Virant, 1998, str. 66–67). Načelo zakonitosti je vključeno tudi v
Zakon o državni upravi (ZDU-1), ki je tudi eno od temeljnih načel delovanja uprave. Saj 2.
člen ZDU-1 določa, da »uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi
ustave, zakonov in drugih prepisov«. Ta določba je skoraj enaka 120. členu Ustave RS.
Načelo zakonitosti ureja tudi 2. člen Ustave RS o pravni državi ter 153. ulen Ustave RS o
usklajenosti pravnih aktov. Upravne naloge so lahko: podzakonski predpisi in drugi splošni
akti, posamični akti, interni akti, akti poslovanja in materialna dejanja. Uprava mora v
okviru svojih upravnih nalog načelo zakonitosti upoštevati, ko gre za (Pirnat et al, 2004,
str. 479–489):
−
zakonitost podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov,
−
zakonitost posamičnih pravnih aktov,
−
zakonitost internih aktov,
−
zakonitost aktov poslovanja,
−
zakonitost materialnih dejanj,
−
samostojnost delovanja državne uprave.

»Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke, pri opravljanju svojega dela mora biti
politično nevtralna, pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati
neupravičenih koristi in prednosti posameznicam, pravnim osebam ali interesnim
skupinam,« določa 3. člen ZDU-1. S tem zakon določa politično nevtralnost delovanja
uprave. To pomeni, da nobena politična stranka ali nosilec političnih interesov ne sme
neposredno vplivati na delovanje uprave, razen če je ta vpliv mogoč preko izvoljenih
organov in funkcionarjev ter z drugimi načini, s katerimi se zagotavlja pravica do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Nepristranskost se zagotovi z osebno
nepristranskostjo uradnika, ki sprejema odločitve (Pirnat et al, 2004, str. 489–491).
ZDU-1 v 4. členu določa, da je uradni jezik v upravi slovenščina. »Na območjih občin, v
katerih živita avtohtoni italijanska oz. madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v
upravi italijanščina oz. madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in
izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski
oz. madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski oz. madžarski jezik.« Postopek na
drugi stopnji se vedno vodi v jeziku, v katerem je vodil postopek upravni organ na prvi
stopnji. Drugostopenjska odločba mora biti izdana v tem istem jeziku, kadar je upravni
organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanskem oz. madžarskem jeziku. Seveda pa
drugostopenjski organ, ki nima sedeža na območju narodne skupnosti, ne bo posloval v
italijanskem oz. madžarskem jeziku. Če se izda ustna odločba, se izreče v jeziku, ki ga
stranka razume, to je slovenski jezik ali jezik narodne skupnosti ali kak drug jezik.
Na območjih avtohtone italijanske oz. madžarske narodne skupnosti morajo v njihovem
jeziku poslovati tudi organi, kot so inšpektorati, torej tisti, ki niso teritorialno organizirani.
Vsak ima tudi pravico, da pred državnimi organi in organi, ki opravljajo javno službo,
uporablja svoj jezik, če ne zna nobenega od uradnih jezikov. Razen pripadnikov narodnih
skupnosti mora vsaka stranka vložiti vlogo v slovenskem jeziku. Stranke imajo prav tako
pravico, da če ne znajo jezika, v katerem teče postopek ali ga ne morejo uporabljati
zaradi invalidnosti, da lahko spremljajo potek postopka po tolmaču (Pirnat et al, 2004, str.
491–495).
Ostala načela so (Bohinc in Tičar, 2007, str. 35–42):
1.
Načelo ustavnosti: Ustava je najvišji pravni akt in vsi zakoni morajo biti v skladu z
ustavo. V hierarhiji pravnih aktov je ustava na vrhu, je najmočnejši akt, vse nižje
akte zavezuje k skladnosti z ustavo, zato to imenujemo načelo supremacije ustave.
Na drugi strani ločimo še načelo funkcionalne ustavnosti, ki pomeni, da je ustava
tudi materialno najvišji pravni akt. Nižja pravna pravila iz zakonskih in podzakonskih
aktov morajo biti vsebinsko v skladu z ustavo. Z vidika supremacije ustave je izjema
3.a člen Ustave RS, v katerem se je Republika Slovenija ob vključevanju v EU
odpovedala delu svoje suverenosti v korist pravu Evropske unije, pri čemer je
najvišji pravni akt primarno evropsko pravo.

2.

3.

4.

5.

Načelo zakonitosti: to sta dva vidika – formalna supremacija ali nadvlada zakona nad
nižjimi pravnimi akti in materialna oziroma funkcionalna skladnost nižjih aktov z
vsebinami zakonov. V vsakem posamičnem in konkretnem upravnem aktu mora biti
navedena zakonska podlaga za njegovo izdajo, ki je podlaga za pritožbo zavezanca.
Tudi posamični upravni akti, ki jih uprava izdaja na podlagi diskrecijske pravice,
morajo biti skladni z načelom zakonitosti.
Načelo pravne varnosti: pomeni, da so upravno-pravna pravila vnaprej določena in
da na novo sprejeta pravila ne morejo učinkovati za nazaj. Abstraktne in splošne
norme, vsebovane v zakonih, morajo biti razglašene s strani predsednika države in
javno objavljene v Uradnem listu RS. Pred začetkom veljavnosti mora preteči z
ustavo določen 15-dnevni rok, v katerem se lahko zavezanci seznanijo z novimi
pravili. Učinkovanje za nazaj je izjemoma dovoljeno le v z ustavo določenih primerih,
in sicer le v primerih, kadar je to v prepričljivem javnem interesu in ko se ne posega
v že pridobljene pravice. Sestavni del tega načela je tudi pravnomočnost upravnih
odločb, kar pomeni, da zoper njo ni mogoč upravni spor in se lahko izpodbija le z
izrednimi pravnimi sredstvi.
Načelo zaupanja v delo javne uprave: to je zaupanje zavezancev do dela državnih
organov, oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil. Pravna dejanja bodo
opravljena korektno, pravočasno in s spoštovanjem ostalih načel.
Načelo sorazmernosti: niti zakon niti uprava ne smeta pri določanju in izvajanju
upravnih nalog uporabiti tega, kar bi bilo čezmerno. To pomeni, da za doseganje in
uresničitev cilja ni nujno potrebno ter da povzroča stranske učinke in posledice, ki ne
prispevajo k izpolnitvi želenega cilja.

V razmerju do javne uprave se obe panogi (javno upravo in upravno pravo) ločujeta po
predmetu in načinu urejanja. Skladno z načinom urejanja velja, da so si v
zasebnopravnem razmerju subjekti v medsebojnem in vzajemnem odnosu ter so
enakopravni z enako veljavnimi normami. Pri javnopravnem razmerju pa se subjekti
podrejajo državni volji, ki se vsiljuje zasebnopravnemu subjektu kot splošna javna volja.
Glede na predmet urejanja ločimo javno in zasebno. Značilnost javnega prava je v tem,
da varuje javne interese družbe oz. javne oblasti, značilnosti zasebnega prava pa je
varstvo interesa posameznika (Čebulj in Strmecki, 2006, str. 36–37).

5.4
Pojem javnega interesa/javne koristi kot elementa upravnopravnega
razmerja
Javni sektor mora po svojem bistvu delovati v javnem interesu, sicer bi določene skupine
uporabnikov lahko nadredile svoj parcialni interes interesom drugih, kar bi povzročilo
deprofesionalizacijo javnih služb in drugih funkcij (Kovač, 2006, str. 79).

Nekateri strokovnjaki pojmu javna korist v primerjavi s pojmom javni interes priznavajo
večjo stopnjo oprijemljivosti in iztožljivosti. Sicer naj bi bila razlika med njima zgolj
teoretična. Vavpetič (1974, str. 15) pravi, da je interes subjektiven odnos do neke koristi
ali stanja, korist pa bolj označuje objektivne učinke, ki se izrazijo kot rezultat neke
aktivnosti ali obnašanja (podrobno v Šturmu & drugih, 2002; komentar k 69. členu Ustave
RS). ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku) ta dva pojma v večini uporablja kot
sinonima.
Beseda interes v latinščini pomeni aktivno udejstvovanje in zanimanje nekoga za določeno
stvar ter se veže na odnose med ljudmi in organizacijami. Če ima več ljudi skupen interes,
skupno strinjanje o določeni zadevi, govorimo o skupnem interesu (npr. koncept občine v
Sloveniji) (po Kovačevi, 2006, str. 79).
Javni interes je splošna družbena korist, ki jo področni predpis opredeli kot tako. V teoriji
in Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) se kot sinonima uporabljata tako javni
interes kot tudi javna korist. ZUP ta pojem opredeljuje v 18. in 144. členu. V 144. členu
govori o t. i. skrajšanem postopku, kadar gre za izdajo nujnih ukrepov v javnem interesu,
če gre za varovanje življenja, zdravja ljudi, javnega reda in miru, javne varnosti in
premoženja večje vrednosti. V tretjem odstavku 18. člena pa določa zavarovane
kategorije, kot so: življenje in zdravje ljudi, naravno oz. življenjsko okolje ali premoženje.
Javni interes določa tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 56/2002 in
novele) v 34. členu, ko inšpektor prepove opravljanje dejavnosti oz. zaseže predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali, ne da bi prej
določil rok za odpravo nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma
življenjskem okolju in na premoženju (Upravna svetovalnica, 2010).
Če je neka zadeva upravna, mora v tem primeru upravni postopek zagotoviti, da javni
interes ni zaščiten čezmerno in da zasebni interes ni nadrejen javnemu. Varstvo javnega
interesa je tako ključni element pri materialni opredelitvi upravne zadeve, pri formalni
opredelitvi pa lahko področni zakon določi rabo ZUP, čeprav gre le za kolizijo dveh
nasprotnih si zasebnih interesov, kar je značilno za civilno pravo (Kovač, 2010).
Javni interes zaobsega interese, ki so pomembni za družbo kot celoto. Upoštevanje in
uveljavljanje javnih interesov omogočata normalno delovanje, sožitje in sodelovanje vseh
članov družbe. »Javni interes se oblikuje, izraža in uporablja pri delovanju in odločanju
javnopravnih skupnosti« tako na ravni države kot tudi pokrajin in občin. Pomembnejši
javni interesi so zaradi pomembnosti in nujnosti določeni in zagotovljeni že v Ustavi RS,
drugi pa v področni zakonodaji. »Javni interes oz. javno korist je mogoče opredeliti tudi
kot tisto, kar šteje družba, organizirana v državo ali drugo pravnoorganizacijsko
teritoralno enoto oz. skupnost, po svojih vrednostnih merilih za svojo korist.« Zato ločimo
interese družbene skupnosti in pravni izraz splošne družbene koristi oz. interesa. Vsebina
javnega interesa kot pravnega pojma spada med načela upravnega prava in je del
pozitivnopravne ureditve.

Ugotavljanje javnega interesa je pogosto sestavina dela javne uprave (ko sprejema
podzakonske predpise in ko ugotavlja obstoj javnega interesa pri odločanju v konkretnih
upravnih stvareh). V primeru kolizije interesa organ odloči v skladu z javnim interesom, ki
v zakonodaji ni vedno jasno in določno opredeljen. V tem primeru govorimo o nedoločnih
pravnih pojmih. Torej tistih pravnih pojmih, pri katerih je določitev vsebine prepuščena
tistemu (običajno organu), ki normo uporablja. Organ, ki je pooblaščen za odločanje,
mora vedno ugotoviti obstoj in vsebino javnega interesa v vsakem konkretnem primeru.
Organ je v teh primerih vseeno vezan na temeljna ustavna načela, vrednostne temelje in
značilnosti pravnega reda kot celote, na temeljna načela iz zakona, ki napotuje na
uporabo prostega preudarka, na upoštevanje namena, zaradi katerega je zakonodajalec
prepustil določitev vsebine javnega interesa ter upoštevanje dejstev in okoliščin
konkretnega primera. Skratka, organ ugotavlja in presoja obstoj javnega interesa oz.
koristi ob uporabi (materialnih) zakonov glede na njihovo vsebino, namen, smisel in cilj
(Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 10–12).
V upravnem postopku poznamo tudi uvedbo postopka po uradni dolžnosti po 126. členu
ZUP oz. ureditvi področnih zakonov (npr. o inšpekcijskem nadzoru; Jerovšek & Kovač,
2007, str. 168), torej brez zahteve vsaj ene stranke in v nasprotju z njenim interesom. V
pravdnem postopku odločujoči organ (zgolj) odloča v koliziji med dvema enakopravnima
strankama z nasprotnima zasebnima interesoma, pri čemer se vsak interes personalizira s
posamičnim, od drugih ločenim subjektom (Kovač, 2010).
Pojem javne koristi najdemo tudi v Ustavi RS, in sicer v 69. in 74. členu. Po 69. členu se
lahko lastninska pravica v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali
proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. V 74. členu pa določa, da je gospodarska
pobuda svobodna, ne sme pa se gospodarska dejavnost izvajati v nasprotju z javno
koristjo. Vendar so se skozi leta in prakso pri uporabi pojma javnega interesa izoblikovali
neki pravni standardi uporabe oz. razumevanja (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 10–
12).
Ločimo tudi »splošni ali družbeni interes, ki pomeni način zadovoljevanja družbenih
potreb, ki so spoznane kot individualne potrebe vsakega člana družbe in za katere večina
priznava, da jih lahko najbolj racionalno zagotavlja država«. Uzakonjen splošni interes je
javni interes. Varstvo javnega interesa nadvlada varstvu zasebnega interesa (Kovač, 2006,
str. 79). Po mnenju Bučarja (1969, str. 92) je uveljavljanje javnega interesa osrednji
pojem proučevanja javne uprave, ker lahko le-ta dela le tisto, kar šteje večina članov
družbe za svoj lastni interes. Nadrejenost izhaja iz 7. člena ZUP, po katerem morajo
organi v postopku in pri odločanju strankam omogočiti, da čim lažje zavarujejo svoje
pravice, in skrbeti, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v nasprotju z javno koristjo.
Schwarze (1992, str. 1464) pravi, da je le sodišče merodajno za presojo o uravnoteženosti
različnih interesov. V splošnem javni interes določajo državni organi oz. vladajoča pozicija
(z zakonodajo). Pavčnik (1997, str. 56) pravi, da mora biti javni interes kot merilo
odločanja opredeljen že v zakonu, kolikor je le mogoče.

Jerovšek (2003) javno korist opredeli kot: »Javna korist je splošna družbena korist, katere

vsebino oziroma vrednote, ki jo predstavljajo in naj se zaščitijo, je potrebno v konkretnih
pravnih razmerjih šele ugotoviti. Predpisi redko navajajo te vrednote, pač pa dobrine
oziroma vrednote, ki naj se ščitijo kot javna korist ohlapno nakažejo. Lahko gre tudi za
obče vrednote, ki predstavljajo temelj človekovega življenja in medsebojnega sožitja. To
so vrednote, ki predstavljajo eksistenco večine v razmerju do interesov posameznega
fizičnega ali pravnega subjekta. Določitev meje med zasebno in javno koristjo je stvar
zakonske norme in nato konkretizacija v posamičnem aktu.«
Ugotovim lahko, da je torej varstvo javnega interesa ključna razsežnost delovanja uprave,
zato je tudi eno osrednjih vprašanj proučevanja, predvsem na področju upravnopravne
znanosti.

6.

EMPIRIČNI DEL

6.1

Vsebinska in metodološka izhodišča raziskave

Glavni cilj raziskave je na podlagi postavljenih hipotez dokazati, da upravna znanost danes
v Sloveniji obstaja in se tudi še razvija. Precej časa so se namreč številni avtorji
spraševali, ali je veda o javni upravi samostojna znanstvena disciplina s samostojnim
področjem proučevanja ali je sintetična znanstvena disciplina, ki izsledke drugih družbenih
ved sintetizira v novo kakovost. Za vsako področje raziskovanja je namreč velika dodana
vrednost, da se opredeli kot samostojna znanost, da na ta način ustvarja lastno znanost in
se loči od ostalih znanosti (Frodeman in Mitcham, 2007, str. 506). Na podlagi literature iz
70. in 80. let je razvidno, da se je v tistem času upravna znanost najbolj razvijala (Šturm,
1993). Številni raziskovalci, ki ustvarjajo še danes, njihovi bibliografski dosežki ter na novo
ustanovljeni inštituti, fakultete in visoke šole na ozemlju celotne nekdanje Jugoslavije so
danes dokaz, da je upravna znanost v tistih časih živela in bila samostojna znanost.
Kasneje je čas prinesel svoje in uprava kot samostojna znanost se je na neki način
pozabila. Vendar je pregled današnjega dejanskega stanja pri raziskovalcih (upravnih ter
upravno-pravnih znanosti) tako pri bibliografskih dosežkih (Cobiss, 2010) kot tudi
raziskovalnih projektih (Sicris, 2010) pokazatelj, da uprava tudi danes izpolnjuje kriterije,
da se uveljavi kot samostojna znanost (Grizold, 1989, str. 8). Habilitacijska področja iz
vsebin upravnih znanosti, za katera se habilitirajo visokošolski učitelji, so mnogokrat
vključena v upravnopravno znanost oz. niso dovolj jasno opredeljena (npr. habilitacijsko
področje posebni upravni postopki je preveč ozko).
Raziskava poteka v dveh smereh, najprej v okviru ločitve upravne in pravne znanosti po
habilitacijskih področjih izbranih visokošolskih zavodov, druga pa v okviru ločitve upravne
in pravne znanosti po klasifikaciji bibliografskih dosežkov in raziskovalnih področij.
Izbor visokošolskih zavodov ni naključen. Izbrani so bili tisti visokošolski zavodi, ki izvajajo
javno veljavne akreditirane študijske programe in raziskovalne projekte s področja uprave,
pravne ureditve javne uprave, upravnega prava ter lokalne samouprave na območju
Republike Slovenije. Podlaga za izbor visokošolskih zavodov v državi Sloveniji temelji na
tem, da fakultete v tujini sicer prav tako ponujajo študijske programe s področja upravnih
znanosti, vendar statusno njihovi učitelji nimajo enakih habilitacijskih in raziskovalnih
nazivov oz. pod enakimi pogoji kot v Sloveniji, zato je primerjava otežena oz. nemogoča.
Področje upravnih znanosti spada v disciplino družboslovja, zato je bil tudi izbor fakultet
osredotočen na to disciplino. Pri izboru so bili pregledani visokošolski zavodi vseh treh
univerz kot tudi zasebne fakultete. Na Univerzi v Ljubljani (UL, 2010) sta Pravna fakulteta
ter Fakulteta za upravo tisti dve fakulteti, ki znotraj akreditiranih študijskih programov
izvajata predmete s področja upravnih znanosti. Na Univerzi v Mariboru (UM, 2010) je bila
izbrana Pravna fakulteta, ki znotraj akreditiranega študijskega programa študentom poleg
pravnih vsebin ponuja tudi vsebine javne uprave ter upravnega prava.

Univerza na Primorskem (UP, 2010) je sestavljena iz šestih fakultet in visokih šol
(Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za management Koper, Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper, Pedagoška fakulteta Koper,
Fakulteta za turistične študije Portorož ter Visoka šola za zdravstvo Izola), ki v svojih
akreditiranih študijskih programih ne ponujajo iskanih vsebin s področja upravne ali
upravnopravne znanosti. Zato visokošolski zavod s te univerze ni bil izbran. Slovenija
ponuja tudi zasebne fakultete, pri čemer sta med njimi tudi dve takšni, ki ponujata
vsebine upravnih ter upravnopravnih znanosti, to sta Evropska pravna fakulteta v Novi
Gorici ter Fakulteta za podiplomske, državne in evropske študije na Brdu. Obe, statusno
zasebni fakulteti, izvajata javnoveljavne akreditirane študijske programe in raziskave.
Izbor visokošolskih zavodov torej vključuje tri članice univerze ter dve zasebni fakulteti:
–
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL),
–
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM),
–
zasebna Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF),
–
zasebna Fakulteta za podiplomske, državne in evropske študije na Brdu (FPDEŠ),
–
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL).
Postavljeni kriterij pri izboru študijskega programa na I. in II. stopnji so bolonjski študijski
programi, in sicer na I. stopnji univerzitetni študijski programi in na 2. stopnji magistrski
študijski programi. Novi programi so bili izbrani zaradi večje medsebojne vsebinske
primerljivosti.
Vsi izvajalci predmetov s področja uprave oz. upravnih in upravnopravnih znanosti so
habilitirani učitelji, ki poleg tega, da sodelujejo v pedagoškem procesu kot visokošolski
učitelji, delujejo tudi kot raziskovalci. Praksa visokošolskih zavodov je namreč takšna, da
nastopajo kot pedagoška ustanova (visokošolski zavod) in raziskovalna institucija
(raziskovalna organizacija). Raziskovalno in razvojno dejavnost raziskovalne organizacije
izvajajo v obliki programov in projektov.
Vsak habilitirani učitelj, s tem ko pri Agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS, 2010)
zaprosi za šifro raziskovalca, postane raziskovalec tistega zavoda, v katerem je zaposlen.
To v praksi pomeni, da posamezni visokošolski učitelj nastopa kot nosilec predmeta/-ov in
kot vodja/sodelavec pri raziskavi. Na primer doc. dr. Miha Novak, zaposlen na Fakulteti za
upravi, postane raziskovalec, potem ko Fakulteta za upravo kot njegov delodajalec izda
soglasje (s sklepom ustrezne fakultetne komisije na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti) k vpisu v register raziskovalcev pri ARRS. Pri tem dobi tudi svoj raziskovalni
naziv skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih. Skladno z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1) je raziskovalec oziroma raziskovalka tista fizična oseba,
ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost. Na zunanje razpise projektov se posamezni
raziskovalci prijavljajo le v imenu pravne osebe in ne samostojno kot fizične osebe.
Nazivi, ki jih raziskovalci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na
univerzi, so enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti, in se prevedejo, kot
sledi (Pravilnik o raziskovalnih nazivih, 7. člen):

−
−
−
−

redni profesor, znanstveni svetnik = znanstveni svetnik
izredni profesor, višji znanstveni sodelavec = višji znanstveni sodelavec
docent, znanstveni sodelavec = znanstveni sodelavec
asistent, predavatelj, višji predavatelj = asistent

Kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv izpolnjevati minimalne kvalitativne kazalce,
ki so določeni s 6. členom Pravilnika o raziskovalnih nazivih. Raziskava se ukvarja z
naslednjimi zastavljenimi hipotezami.
Hipoteza 1: Upravna znanost po svoji vsebini, področju raziskovanja, značilnostih,
metodologiji in kriterijih, ki so določeni za samostojne znanosti, tudi danes, po letu 2000,
v slovenskem prostoru izpolnjuje merila za samostojno znanost.
Trditev: V 70. in 80. letih 20. stoletja je bila upravna znanost na območju nekdanje
Jugoslavije obravnavana kot popolnoma samostojna znanost, kasneje pa je njen razvoj
nekoliko zamrl, uvrščati so jo začeli v druge znanosti.

Hipoteza 2: Habilitacijska področja na izbranih visokošolskih zavodih (Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani (PF UL), Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM), zasebna
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), zasebna Fakulteta za podiplomske,
državne in evropske študije (FPDEŠ) ter Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL)),
ki izvajajo tako upravne, pravne kot tudi upravno-pravne predmete in projekte, so
oblikovana tako, da njihova umestitev v upravno oz. upravnopravno oz. pravno znanost ni
jasna. Ni jasne razmejitve predvsem do pravne znanosti.
Trditev: Upravna znanost po habilitacijskih področjih ni ustrezno zastopana po
samostojnih področjih.

Hipoteza 3: Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje
raziskovanja iz pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz vsebin upravnih
znanosti. Vsaj 20 odstotkov vpisanih znanstvenih del (prispevki, predstavitve na
konferencah, poglavja v monografijah in samostojne monografije) nosilcev upravnopravnih predmetov na izbranih visokošolskih zavodih (PF UL, PF UM, EVRO-PF, FPDEŠ, FU
UL) v zadnjih treh letih (2007–2009) bi bilo treba vključiti v upravno znanost.
Trditev: Ti prispevki so v javnih bazah (Cobiss) klasificirani kot pravni prispevki/dela
(ključen problem je, da se prispevki klasificirajo izključno po avtorju, ne pa tudi po
vsebinskem področju).

Hipoteza 4: Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje
raziskovanja iz pravnih znanosti, so nosilci/sodelavci raziskovalnih projektov tudi iz vsebin
upravnih znanosti. Vsaj 20 odstotkov vpisanih raziskovalnih projektov (baza Sicris: projekti
ARRS – temeljni, aplikativni, ciljnoraziskovalni projekti) nosilcev upravno-pravnih
predmetov na izbranih visokošolskih zavodih (PF UL, PF UM, EVRO-PF, FPDEŠ, FU UL) v
zadnjih treh letih (2007–2009) bi bilo treba vključiti v upravno znanost.
Trditev: Raziskovalni projekti so v javnih bazah (Sicris) klasificirani kot pravni raziskovalni
projekti (ključen problem je, da se poročila projektov klasificirajo izključno po avtorju, ne
pa tudi po vsebinskem področju).

Za lažjo in ne nazadnje natančnejšo klasifikacijo in razvrščanje bibliografskih del,
projektov in habilitiranih učiteljev v posamezno znanost (upravno, upravnopravno ali
pravno znanost) prikazuje tabela 3 kazalnike klasifikacije.
Tabela 3: Kazalniki klasifikacije upravne, upravnopravne in pravne znanosti
ZNANOSTI

UPRAVNA
ZNANOST

UPRAVNOPRAVNA
ZNANOST

PRAVNA ZNANOST

Kazalnik 1:
Predmet
proučevanja

Predmet
proučevanja je
javna uprava.

Predmet proučevanja so
splošne pravne norme
upravnega prava ter
pravnonormativni vidiki
delovanja in
organizacije uprave.

Predmet
proučevanja so vse
pravne norme (tudi
norme javne
uprave).

Kazalnik 2:
Vsebina
raziskovanja

Proučevanje
interdisciplinarnih
vidikov delovanja
javne uprave kot
sistema in
organizacije.

Proučevanje odnosov in
pravnih razmerij glede
uporabe upravnega
prava med oblastnim
upravnim organom in
stranko.

Raziskovanje
pravnih odnosov
med fizičnimi in tudi
pravnimi osebami in
oblastjo (organi) ter
zavezujoča vloga do
pravnih in družbenih
odnosov med ljudmi.

Kazalnik 3: Jedro
raziskave

Odločanje o
upravnih stvareh
in upravljanje
javnih zadev.

Proučuje upravo v delu,
ki je urejeno s pravnimi
normami.

Sistemizacija pravnih
predpisov.

Kazalnik 4:
Glavni cilj
raziskovanja

Cilj uprave je
izvrševanje javnih
politik (javno
upravljanje) prek
pravnih norm in
financiranja iz
javnih sredstev
ter posebnosti
organizacije in
menedžmenta.

Proučuje norme, ki
zavezujejo upravo pri
njenem delovanju, in
javno korist.

Državna oblast in
prisila v primerjavi z
ljudmi.

KAZALNIKI

Skupni kazalnik
(presečišče)

Proučevanje odnosov in razmerij med ljudmi (pravnih, upravnih in
upravnopravnih) ter zagotavljanje javno dobrega in javnih koristi.

Vir: lasten
Iz tabele 3 izhaja, da ima sicer vsaka znanost zase svoj predmet, vsebino, jedro in cilj
raziskovanja, vendar jih povezuje presek vseh treh vsebin, to je presečišče raziskovanja
oz. skupnega predmeta proučevanja vseh treh znanosti (Šturm, 1993, str. 9), ki je
združeno v en skupen kazalnik.

Na izbranih visokošolskih zavodih so se pregledali študijski programi, zato da so se izbrali
nosilci upravnih ter upravnopravnih predmetov, ter nazivi predmetov, katerih nosilci so.
Tako nosilci kot tudi predmeti (tabela 4) so namreč podlaga za preverjanje postavljenih
hipotez.
Tabela 4: Seznam upravnih in upravnopravnih predmetov ter njihovi nosilci
na izbranih visokošolskih zavodih (skupno)
NOSILCI

PREDMET
I. STOPNJA

Bojan Bugarič

Teorija javne uprave, Javne službe

Janez Čebulj

Upravno pravo – splošni del, Upravno pravo posebni del,
Upravno informacijsko pravo

Janez Čebulj, Slobodan Dujić

Upravno pravo

Slobodan Dujić

Javna uprava, Organizacija države, Pravo javnih
uslužbencev

Božo Grafenauer

Javna uprava, Upravno pravo, Lokalna samouprava

Mitja Horvat

Upravne institucije

Tone Jerovšek

Upravni postopek in upravni spor, Posebni upravni
postopki, Upravno procesno pravo, Davčno procesno
pravo, Upravni spor

Erik Kerševan, Mitja Horvat

Upravno procesno pravo

Polonca Kovač

Pravna ureditev javne uprave, Upravni postopek in
upravni spor

Rajko Pirnat, Erik Kerševan,
Mitja Horvat

Davčno pravo

Rajko Pirnat, Senko Pličanič,
Bojan Bugarič, Mitja Horvat

Upravno pravo, Javne službe in pravo EU

Bojan Škof

Finančno davčno pravo

Lovro Šturm

Državna ureditev

Bojan Tičar

Upravno pravo in javna uprava, Pravna ureditev javne
uprave

Gorazd Trpin

Upravni sistemi, Pravo javnih služb

Gorazd Trpin, Bojan Bugarič

Javna uprava

Gregor Virant

Upravno poslovanje

Gregor Virant, Slobodan Dujić

Organizacija javne uprave

Stane Vlaj

Samouprava lokalnih skupnosti

NOSILCI

PREDMET
II. STOPNJA

Bojan Bugarič

Lokalna samouprava, Javne službe

Janez Čebulj

Upravne inštitucije, Ustavnosodno varstvo pri upravnih
aktih

Božo Grafenauer

Ustavno in upravno pravo ter sistem EU

Tone Jerovšek

Postopki uveljavljanja –socialno-varstvenih pravic,
Davčno procesno pravo, Inšpekcijski postopki, Postopki
prekrškovnih organov, Upravno procesno pravo,
Upravno sodno varstvo

Polonca Kovač

Davčni postopek, Upravni proces

Rajko Pirnat, Gorazd Trpin,
Bojan Bugarič, Senko Pličanič,
Mitja Horvat, Erik Kerševan

Upravno pravo in postopek, Upravna znanost

Gorazd Trpin

Upravni sistemi in upravno pravo

Grega Virant

Uslužbensko pravo

Grega Virant, Slobodan Dujić

Modernizacija javne uprave, Uslužbensko pravo

Gregor Virant, Bojan Bugarič

Primerjalna javna uprava

Vir: lasten (po javno objavljenih učnih načrtih akreditiranih študijskih programov,
september 2009)
Tabela 4 prikazuje seznam upravnih in upravnopravnih predmetov ter njihovih nosilcev na
vseh izbranih visokošolskih zavodih skupaj.

6.2
Raziskava v zvezi z opredelitvijo uprave kot samostojne znanstvene
discipline

Hipoteza 1:
Upravna znanost po svoji vsebini, področju raziskovanja, značilnostih, metodologiji in
kriterijih, ki so določeni za samostojne znanosti, tudi danes, po letu 2000, v slovenskem
prostoru izpolnjuje merila za samostojno znanost.
Trditev: V 70. in 80. letih 20. stoletja je bila upravna znanost v nekdanji Jugoslaviji
obravnavana kot popolnoma samostojna znanost , kasneje pa je njen razvoj nekoliko
zamrl, uvrščati so jo začeli v druge znanosti.
Domača in tuja literatura je bila glavni vir za preverjanje postavljene hipoteze. Številni
avtorji so postavili številne definicije in teorije upravne znanosti. Ker začetki razvoja
upravne znanosti segajo tudi že v leto 1956 (Šturm, 1993), so seveda številni dokumenti,
literatura in viri nastali v nekdanji Jugoslaviji. Tako so slovenski kot tudi tuji avtorji
upravni znanosti postavili svoj predmet proučevanja, jo opremili z metodami (Jelušič in
Malešič, 1989, str. 17) in nalogami raziskovanja ter se lotili različnih raziskovalnih smeri

obravnavanja upravne znanosti (Bučar, 1969, str. 87). Tako lahko na osnovi proučevanja
znanosti na splošno, upravne znanosti same in v razmerju do ostalih znanosti iz prvega
teoretičnega dela naloge z gotovostjo potrdim postavljeno hipotezo.
Prva zastavljena hipoteza, po kateri upravna znanost tudi danes, po letu 2000, v
slovenskem prostoru izpolnjuje merila za samostojno znanost, je dokazana. V 70. in 80.
letih 20. stoletja je razvoj upravne znanosti vodila t. i. ljubljanska šola upravne znanosti v
okviru Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Šturm, 1993, str. 6). V njej
so aktivno delovali in raziskovali številni raziskovalci. V tistem času so bili izvedene
številne raziskave tematik, ki jih pokriva upravna znanost. Kasneje, po letu 1981 in vse do
danes, so prav tako že bile izvedene in se še izvajajo številne raziskave, ki so po svoji
vsebini tako temeljni kot tudi aplikativni in ciljnoraziskovalni projekti, s področja razvoja
upravnih znanosti. Delujoči inštituti in fakultete s svojimi kadrovskimi in informacijskimi
zmožnostmi raziskujejo in pripravljajo projekte za modernizacijo javne uprave. Njihove
vizije in poslanstvo so namenjeni razvoju in uveljavitvi upravne znanosti tudi navzven,
primerjalno z drugimi državami.

6.3 Raziskava habilitacijskih področij

Hipoteza 2:
Habilitacijska področja na izbranih visokošolskih zavodih (Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani (PF UL), Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM), zasebna Evropska
pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), zasebna Fakulteta za podiplomske, državne in
evropske študije (FPDEŠ) ter Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL)), ki izvajajo
tako upravne in pravne kot tudi upravno-pravne predmete in projekte, so oblikovana tako,
da njihova umestitev v upravno oz. upravnopravno oz. pravno znanost ni jasna. Ni jasne
razmejitve predvsem do pravne znanosti.
Trditev: Upravna znanost po habilitacijskih področjih ni ustrezno zastopana po
samostojnih področjih.
Izbrane visokošolske zavode (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL), Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM), zasebna Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
(EVRO-PF), zasebna Fakulteta za podiplomske, državne in evropske študije (FPDEŠ) ter
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL)) sem 6. maja 2010 s pisnim dopisom
zaprosila za posredovanje habilitacijskih področij, ki jih je odobrila pristojna univerza oz.
Svet za visoko šolstvo (po novem Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu) in za katere se lahko habilitirajo njihovi visokošolski učitelji in sodelavci,
ki pokrivajo upravnopravne vsebine na izbranih akreditiranih študijskih programih I. in II.
stopnje. Pisni pozivi so bili naslovljeni na vodje kadrovskih služb, tajnike fakultet in
prodekane za raziskovalno dejavnost. Če je bilo na spletni strani razvidno, da ima
posamezen visokošolski zavod svojo kadrovsko službo, potem so bili dopisi poslani zgolj
vodji te službe in predpostavljenemu, to je tajniku fakultete. Če na spletnih straneh ni bilo
mogoče najti osebe, ki se ukvarja s kadrovskimi oz. habilitacijskimi zadevami,

so bili pozivi poslani tajniku in prodekanu za raziskovalno dejavnost. V vseh primerih so se
kontaktne osebe na poziv odzvale in odgovor poslale v najmanj petih delovnih dneh. V
tabeli 5 so prikazana posredovana habilitacijska področja upravnopravnih vsebin na
izbranih visokošolskih zavodih.
Tabela 5: Habilitacijska področja na izbranih visokošolskih zavodih
Izbrani visokošolski zavodi

Habilitacijska
področja
(upravne in
upravnopravne
vsebine)

Pravna
fakulteta
Univerze v
Ljubljani
(PF UL)

Pravna
fakulteta
Univerze v
Mariboru
(PF UM)

Evropska pravna
fakulteta v Novi
Gorici
(EVRO-PF)

Fakulteta za
podiplomske,
državne in
evropske
študije (FPDEŠ)

Fakulteta za
upravo
Univerze v
Ljubljani
(FU UL)

Upravno
pravo in
pravo
javne
uprave

Upravno pravo
in javna uprava

Upravno pravo

Upravno pravo

Upravni
postopki

Posebni upravni
postopki

Javna uprava

Vir: lasten
Dejstvo je, da vsi izbrani visokošolski zavodi v svojih študijskih programih izvajajo tako
upravne in pravne kot tudi upravnopravne predmete (tabela 4) in projekte. Iz tabele 5 so
razvidna habilitacijska področja, za katera se lahko habilitirajo izbrani nosilci
upravnopravnih predmetov, in sicer na tistih visokošolskih zavodih, na katerih so
zaposleni.
Druga zastavljena hipoteza je dokazana. Upravna znanost na večini zavodov ni ustrezno
zastopana kot samostojno področje niti ni zastopana kot vsebinsko celovito področje. Obe
pravni fakulteti, v Ljubljani in Mariboru, jo združujeta s področjem upravnega prava, česar
logična posledica je, da na tej podlagi posamezni pedagoški uslužbenec prejme
habilitacijo, ki združuje področji dveh znanosti, upravnopravne ter upravne znanosti
(habilitacija za področje upravno pravo in javna uprava). Nosilec takšne habilitacije lahko
predava tako vsebine upravnopravne znanosti kot tudi upravne znanosti. Vendar je
upravnopravna znanost samostojna znanstvena disciplina, ločena od upravne znanosti (po
Grafenauerju, 2006, str. 81). Po mojem mnenju sta obe znanosti preobsežni in zahtevata
ločeni habilitaciji. Drugi razlog, ki potrjuje zastavljeno hipotezo, je tudi ta, da se javna
uprava kot osnovni predmet proučevanja upravne znanosti pojavi kot samostojno
habilitacijsko področje le na enem zavodu, to je na Fakulteti za upravo Univerze v
Ljubljani. Na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici upravno znanost zastopa področje
posebnih upravnih postopkov, kar je del upravnega prava. Oblikovana habilitacijska
področja so na eni strani preširoka in premalo vsebinsko jasna (združujejo področja dveh
znanosti) ter na drugi strani preveč ozka (npr. posebni upravni postopki, ki so (1) ozko
področje in (2) del drugega širšega splošnega področja upravnega prava).

6.4 Raziskava na področju bibliografskih dosežkov

Hipoteza 3:
Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje raziskovanja iz
pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz vsebin upravnih znanosti. Vsaj 20
odstotkov vpisanih znanstvenih del (prispevki, predstavitve na konferencah, poglavja v
monografijah, samostojne monografije) nosilcev upravno-pravnih predmetov na izbranih
visokošolskih zavodih (PF UL, PF UM, EVRO-PF, FPDEŠ, FU UL) v zadnjih treh letih (2007–
2009) bi bilo treba vključiti v upravno znanost.
Trditev: Ti prispevki so v javnih bazah (Cobiss) klasificirani kot pravni prispevki/dela
(ključen problem je, da se prispevki klasificirajo izključno po avtorju, ne pa tudi po
vsebinskem področju).
Za vse izbrane raziskovalce (tabela 6), ki so kot visokošolski učitelji na izbranih
visokošolskih zavodih tudi nosilci upravnih in upravnopravnih predmetov, so bile
pregledane njihove bibliografije, ki jih vodi Bibliografski sistem Cobiss (2010). Pregled
osebnih bibliografij se je nanašal izključno na tista dela, ki jih Agencija za raziskovalno
delo (ARRS, 2010) vrednoti kot rezultat znanstvenoraziskovalnega dela. Agencija za
raziskovalno dejavnost je namreč tista, ki po glavnih prioritetnih področjih nekajkrat na
leto razpisuje za raziskovalce ključne projekte, kot so tematsko usmerjeni, aplikativni in
ciljnoraziskovalni projekti. Eden od pomembnih kriterijev za dodelitev prijavljenega
projekta je vsekakor vrednotenje tistih objav, ki štejejo za izračun raziskovalne uspešnosti
– znanstvena dela (po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu
COBISS, 2008). Dela, ki spadajo v ta okvir pomembnih del in so bila kot takšna tudi
vključena v raziskavo, so naslednja (kot izhaja iz tabele 7): izvirni znanstveni članki,
pregledni znanstveni članki, znanstveni prispevki na konferencah (vabljeno predavanje),
znanstveni prispevki na konferencah, samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v
monografski publikaciji in znanstvene monografije. Pregled osebnih bibliografij se je
nanašal na zadnja tri polna leta, to je od 2007 do 2009, kar ponovno izhaja iz metodologij
za dodelitev projektov s strani ARRS. Izsek zbrane posamezne osebne bibliografije je bil
po e-pošti poslan posameznemu raziskovalcu (nosilcu objav) s prošnjo, da v tabeli
poslanih objav (priloga 1) s križcem označi, v katero znanost (upravna znanost, upravnopravna znanost, pravna znanost) po njegovem mnenju glede na glavni predmet
proučevanja in druge značilnosti najbolj sodi posamezna objava. Na osnovi njihove
razvrstitve sta bila opravljena pregled in analiza bibliografskih dosežkov po vrstah objav za
vse raziskovalce skupaj (tabela 7).

Tabela 6: Nosilci upravnih in upravnopravnih predmetov (oz. raziskovalci) na
izbranih visokošolskih zavodih
NOSILCI

ZAP. ŠT.
1.

Bojan Bugarič

2.

Janez Čebulj

3.

Slobodan Dujić

4.

Božo Grafenauer

5.

Mitja Horvat

6.

Tone Jerovšek

7.

Erik Kerševan

8.

Polonca Kovač

9.

Rajko Pirnat

10.

Senko Pličanič

11.

Bojan Škof

12.

Lovro Šturm

13.

Bojan Tičar

14.

Gorazd Trpin

15.

Grega Virant

16.

Stane Vlaj

Vir: lasten
Tabela 6 prikazuje nosilce upravnopravnih predmetov, ki so obenem tudi raziskovalci in so
bili vključeni v raziskavo v okviru visokošolskega zavoda, na katerem so zaposleni.
Anketoa z izsekom osebne bibliografije (znanstvene objave in raziskovalni projekti iz
priloge 1) sem nosilcem upravnopravnih predmetov poslala po elektronski pošti na njihove
službene e-naslove, ki sem jih našla v okviru tistega visokošolskega zavoda, na katerem
so zaposleni. Anketo sem poslala iz e-naslova barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si.
Anketni vprašalnik z naslednjo spremno vsebino sem poslala 8. 6. 2010.

»Spoštovani!
Na Fakulteti za upravo pod mentorstvom doc. dr. Polonce Kovač pripravljam magistrsko
delo z naslovom Upravna znanost v Sloveniji po habilitacijskih in raziskovalnih področjih. V
okviru raziskave želim potrditi hipotezo, da upravna znanost kot samostojna znanstvena
disciplina v Sloveniji obstaja, čeprav nosilni avtorji oz. raziskovalci formalno svoja dela
uveljavljajo predvsem v okviru pravnih znanosti (skladno z izobrazbo). Bibliografske
enote, raziskovalni projekti in habilitacijska področja izbranih družboslovnih visokošolskih
zavodov so tisti elementi raziskave, ki predstavljajo osnovo in temelj za primerjave ter
dokazovanje.

Zato bi Vas ob tej priložnosti kot uveljavljenega visokošolskega učitelja oz. raziskovalca na
upravno-pravnem področju lepo prosila za pomoč. V priponki pošiljam Vašo izbrano
bibliografijo (za obdobje 2007–2009), zgolj in samo tiste enote, ki pri ARRS štejejo za
izračun raziskovalne uspešnosti – znanstvena dela, ter raziskovalne projekte pri ARRS (vir:
baza Sicris). Prosim Vas, da v priloženi priponki pri vsaki bibliografski enoti ter
raziskovalnem projektu v tabeli s križcem (x) označite, v katero znanost (upravna znanost,
upravno-pravna znanost, pravna znanost) po Vašem mnenju glede na glavni predmet
proučevanja in druge značilnosti najbolj sodi posamezna Vaša objava oz. projekt.
Namreč, upravna znanost je empirična znanstvena disciplina, ki se ukvarja s
proučevanjem vloge upravnih organizacij v družbi in vedenjem ljudi v teh organizacijah,
proučuje in raziskuje vse značilnosti in pojave znotraj upravne dejavnosti. Na drugi strani
je upravnopravna znanost normativna znanstvena disciplina, usmerjena v proučevanje
zgolj upravnopravnih razmerij ter norm, ki izhajajo iz interpretacije, sistemizacije in
uporabe pravnih predpisov. Pravna znanost pa proučuje vsa pravna pravila, predpise,
na vseh področjih, ki zavezujejo pravne in družbene odnose med ljudmi.
Iskreno se zahvaljujem za Vaš čas. Izpolnjeno priponko mi pošljite na elektronski naslov, s
katerega Vam tudi tokrat pišem: barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si. Če želite, lahko izpolnite
tabelo tudi tako, da Vas pokličem ali obiščem. Vaše odgovore bi prosila najkasneje do 20.
6. 2010.
Lepo pozdravljeni,
Barbara Leskovšek, spec. javne uprave«
Z anketnimi vprašalniki s priloženo vsebinsko obrazložitvijo, ki sem jih pošiljala po
elektronski pošti, sem dobila odgovore nosilcev objav ter projektov, ki so bili predmet
raziskave. Pridobljene odgovore sem združevala glede na vrsto objav in jih med seboj
statistično in vsebinsko primerjala ter analizirala.
Ker v zaprošenem času od večine tudi glede na čas dopustov nisem prejela odgovora,
sem 22. 6. 2010 poslala nujno sporočilo z zaprosilom za odziv do 28. 6. 2010 z naslednjo
vsebino:

»Spoštovani!
Ker Vašega odgovora še nisem prejela, bi Vas v tem trenutku še enkrat prijazno zaprosila
za Vaš čas pri izpolnitvi pripete datoteke, ki Vam resnično ne bo vzela več kot pet minut.
Meni osebno pa bodo vaši poslani podatki v veliko pomoč oz. ključni pri izvedbi raziskave
in zaključku znanstvenega magistrskega študija.
V upanju, da boste razumeli mojo prošnjo, bi Vas za odgovor prosila do 28. 6. 2010.
Lepo pozdravljeni,
Barbara Leskovšek, spec. javne uprave«

Pošiljanje nujnega sporočila je bilo uspešno, saj so se naknadno odzvali prav vsi
naslovniki.
Tabela 7: Število bibliografskih objav, ločenih po vrstah bibliografskih
dosežkov, v obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v
posamezno znanost
Ločitev znanosti

UPRAVNA
ZNANOST

UPRAVNOPRAVNA
ZNANOST

Vrste objav

PRAVNA
ZNANOST

SKUPAJ

Izvirni znanstveni
članki

4

39

3

46

Pregledni
znanstveni članki

4

6

1

11

Znanstveni
prispevki na
konferencah
(vabljeno
predavanje)

0

6

1

7

Znanstveni
prispevki na
konferencah

3

11

2

16

Samostojni
znanstveni sestavki
ali poglavja v
monografski
publikaciji

3

3

1

7

Znanstvene
monografije

0

10

0

10

SKUPAJ (število)
SKUPAJ
(odstotek)

14
14,43 %

75
77,32 %

8
8,25 %

97
100 %

Vir: lasten (po javno objavljenih bibliografskih dosežkih v sistemu Cobiss, junij 2010)
Iz tabele 7 je razvidno skupno število posameznih objav, ki so jih raziskovalci objavili v
izbranem obdobju 2007–2009, po izbranih vrstah objav. Razvrstitev posamezne
bibliografske objave po znanostih (upravna, upravno-pravna in pravna znanost) temelji na
nosilčevi odločitvi ter njegovi uvrstitvi objave v posamezno znanost in je skladna s
kazalniki iz tabele 3.
V nadaljevanju sledi ločen prikaz razdelitve posameznih vrst objav v posamezno znanost.
Slika 4 grafično predstavlja razdelitev izvirnih znanstvenih člankov v posamezno znanost.
Kot že rečeno, so članke po vrstah znanostih razvrščali raziskovalci (nosilci objav) sami.

Slika 4: Število izvirnih znanstvenih člankov v obdobju 2007–2009 po izbranih
raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost
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ŠTEVILO ČLANKOV, KLASIFICIRANIH V POSAMEZNO ZNANOST

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Iz slike 4 tako izhaja, da največ izvirnih znanstvenih člankov raziskovalcev spada v
upravno-pravno znanost, na drugem mestu je upravna znanost in na koncu pravna
znanost.
Odstotni delež izvirnih znanstvenih člankov, ki so jih izbrani raziskovalci vključili v
posamezno znanost, kaže slika 5.
Slika 5: Odstotni delež izvirnih znanstvenih člankov v obdobju 2007–2009 po
izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)

Skoraj 85 odstotkov izvirnih znanstvenih člankov je takšne narave, da so jih raziskovalci
razvrstili v sklop upravno-pravne znanosti (slika 5), in ne pravne narave, kot jih klasificira
sistem Cobiss. Druga vrsta objav so pregledni znanstveni članki, ki so v sumarnem številu
po vseh raziskovalcih skupaj razvidni in klasificirani na sliki 6.
Slika 6: Število preglednih znanstvenih člankov v obdobju 2007–2009 po
izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Tako kot pri izvirnih znanstvenih člankih je tudi pri preglednih znanstvenih člankih največ
objav uvrščenih v upravno-pravno znanost, na drugem mestu je upravna znanost in
popolnoma na koncu z eno samo objavo pravna znanost (slika 6). Odstotni delež
preglednih znanstvenih člankov, klasificiranih v posamezno znanost, prikazuje slika 7.
Slika 7: Odstotni delež preglednih znanstvenih člankov v obdobju 2007–2009
po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)

Nekaj manj kot 55 odstotkov preglednih znanstvenih člankov je po svoji vsebini takšnih,
da so jih njihovi avtorji vključili v upravno-pravno znanost, 36 odstotkov jih po njihovem
mnenju spada v upravno znanost in le devet odstotkov bi jih uvrstili v pravno znanost
(slika 7).
Vabljena predavanja z znanstvenimi prispevki na konferencah so po sistemu Cobiss ločena
kategorija od ostalih prispevkov na konferencah. Pri vabljenih predavanjih organizator
konference s pisnim vabilom vabi posameznega raziskovalca, da se konference udeleži in
predstavi svoj prispevek, ki je kasneje tudi objavljen v publikaciji znanstvene konference
(revija, zbornik ...). Če raziskovalec na konferenco ni izrecno vabljen, se prijavi
samostojno, v primeru sprejetega prispevka se njegova objava vrednoti le kot »znanstveni
prispevek na konferenci«. Število vabljenih predavanj na konferencah je seveda bistveno
manjše od sicer predstavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah. V obdobju 2007–
2009 so bili izbrani raziskovalci sedemkrat vabljeni na znanstveno konferenco (slika 8).
Slika 8: Število objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah (vabljeno
predavanje) v obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v
posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Iz slike 8 izhaja, da večina (6 od 7) vabljenih predavanj na znanstvenih konferencah ne
spada v pravno znanost.
Odstotni delež vabljenih predavanj na znanstvenih konferencah v tujini v obdobju 2007–
2009 kaže slika 9.

Slika 9: Odstotni delež objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah
(vabljeno predavanje) v obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih,
klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Raziskovalci za vabljena predavanja na znanstvenih konferencah menijo, da jih večina, tj.
86 odstotkov, spada v upravno-pravno znanost, nobeno predavanje pa ne spada v
upravno znanost (slika 9).
Število znanstvenih prispevkov na konferencah, ki so jih izbrani raziskovalci objavili v
obdobju 2007–2009, in njihova razdelitev v posamezno znanost, sta razvidna s slike 10.
Slika 10: Število objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah v obdobju
2007–2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)

Od skupno 16 znanstvenih prispevkov, ki so jih izbrani raziskovalci objavili in po mojem
zaprosilu razvrščali v posamezno znanost, je kar 11 takšnih, ki ne spadajo v pravno,
ampak upravno-pravno znanost, trije prispevki pa so bili vključeni v upravno znanost
(slika 10).
Prikaz znanstvenih prispevkov na konferencah v odstotkih s klasifikacijo v posamezno
znanost je viden na sliki 11.
Slika 11: Odstotni delež objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah v
obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno
znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Nosilci objav oz. raziskovalci so 69 odstotkov znanstvenih prispevkov na konferencah
vključili v upravno-pravno znanost in 19 odstotkov v upravno znanost. Najmanjši odstotek
objav bi uvrstili v pravno znanost, le 12 odstotkov. Kategorija samostojnih znanstvenih
sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah je prikazana na sliki 12.

Slika 12: Število samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v
monografskih publikacijah v obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih,
klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Od skupno sedmih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah je le eden po svoji
vsebini takšen, da bi ga po mnenju izbranih raziskovalcev lahko vključili v pravno znanost
(slika 12). Odstotek znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah v letih 2007–2009
skupno za vse izbrane raziskovalce izhaja s slike 13.
Slika 13: Odstotni delež samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v
monografskih publikacijah v obdobju 2007–2009 po izbranih raziskovalcih,
klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Znanstvene monografije, izdane v obdobju 2007–2009, pri katerih so izbrani raziskovalci
sodelovali kot (so)avtorji, so klasificirane na sliki 14.

Slika 14: Število znanstvenih monografij v obdobju 2007–2009 po izbranih
raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)

Vse izdane znanstvene monografije glede svoje vsebine po mnenju (so)izdajateljev ne
spadajo v pravno, temveč v upravno-pravno znanost.
Slika 15 prikazuje odstotek izdanih znanstvenih monografij v obdobju 2007–2009 z
razdelitvijo in vključenostjo v posamezno znanost.
Slika 15: Odstotni delež znanstvenih monografij v obdobju 2007–2009 po
izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Vse izdane znanstvene monografije spadajo po mnenju (so)izdajateljev v upravno-pravno
znanost in ne v pravno znanost, kot so danes klasificirane v sistemu Cobiss.

Vse zajete vrste objav iz tabele 7, ki so na predhodno predstavljenih slikah prikazane ter
klasificirane ločeno po vrstah objav, slika 16 prikazuje skupaj za vse vrste objav in vse
izbrane raziskovalce v letih 2007–2009.
Slika 16: Skupno število vseh zajetih znanstvenih bibliografskih enot (izvirni in
pregledni članki, konference, poglavja v monografijah ter monografije) v
obdobju 2007– 2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno
znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Od skupno 97 bibliografskih objav, ki so bile pregledane in ki so jih njihovi (so)avtorji
klasificirali v posamezno znanost, je po njihovem mnenju kar 75 takšnih, ki spadajo v
upravno-pravno znanost. Odstotni delež vseh zajetih bibliografskih dosežkov prikazuje
slika 17.

Slika 17: Odstotni delež vseh zajetih znanstvenih bibliografskih enot (izvirni in
pregledni članki, konference, poglavja v monografijah, monografije) v obdobju
2007–2009 po izbranih raziskovalcih, klasificiranih v posamezno znanost

Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Po mnenju (so)avtorjev bibliografskih objav in skladno s kazalniki iz tabele 3 kar 77
odstotkov objav po vsebini in predmetu proučevanja spada v upravno-pravno znanost,
nekaj manj kot 15 odstotkov pa v upravno znanost.
Tretja hipoteza, da raziskovalci, ki imajo habilitacijo in opredeljeno področje raziskovanja
iz pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz vsebin upravnih znanosti, je
dokazana. Vendar ni v celoti dokazana trditev, da bi bilo treba vsaj 20 odstotkov vpisanih
znanstvenih del nosilcev upravno-pravnih predmetov na izbranih visokošolskih zavodih v
zadnjih treh letih (2007–2009) vključiti v upravno znanost. Raziskava je pokazala, da je
takšnih znanstvenih del po mnenju (so)avtorjev bibliografskih del 14,43 odstotka. Analiza
osebnih bibliografij izbranih nosilcev upravno-pravnih predmetov je dokazala, da dejansko
objavljajo prispevke tudi iz vsebin upravnih znanosti in da je takšnih objav, ki dejansko po
svoji vsebini po mnenju (so)avtorjev bibliografskih del spadajo v pravno znanost, le 8,25
odstotka.

6.5 Raziskava na področju raziskovalnih projektov

Hipoteza 4:
Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje raziskovanja iz
pravnih znanosti, so nosilci/sodelavci raziskovalnih projektov tudi iz vsebin upravnih
znanosti. Vsaj 20 odstotkov vpisanih raziskovalnih projektov (baza Sicris: projekti ARRS –
temeljni, aplikativni, ciljnoraziskovalni projekti) nosilcev upravno-pravnih predmetov na
izbranih visokošolskih zavodih (PF UL, PF UM, EVRO-PF, FPDEŠ, FU UL) v zadnjih treh
letih (2007–2009) bi bilo treba vključiti v upravno znanost.

Trditev: Raziskovalni projekti so v javnih bazah (Sicris) klasificirani kot pravni raziskovalni
projekti (ključen problem je, da se poročila projektov klasificirajo izključno po avtorju, ne
pa tudi po vsebinskem področju).
Vir za izbor raziskovalnih projektov je bila baza Sicris (2010), to je Informacijski sistem o
raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, ki ga razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih
znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS). SICRIS je povezan z informacijskim sistemom COBISS.SI oziroma z njegovo
bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. V bazi podatkov Projekti na Sicrisu so podatki o
vseh tistih projektih, ki jih (so)financira ARRS od leta 1998 (do leta 2001 – Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, do leta 2004 – Ministrstvo za šolstvo znanost in šport). To so torej
vsi tisti projekti (v teku in zaključeni), ki jih ARRS (poleg ostalih referenc) tudi vrednoti pri
prijavah in dodelitvah projektov ter so za posameznega raziskovalca pomembni, če ne
celo ključni za objave in nove prijave projektov. O posameznem projektu baza Sicris
strukturira naslednje podatke (Sicris, 2010): identifikacija projekta, višina financiranja,
vodja projekta in sodelujoči raziskovalci, kontaktna oseba, raziskovalna organizacija, v
kateri se projekt izvaja ali se je izvajal, raziskovalna skupina, ki je projekt prijavila,
sodelujoče raziskovalne organizacije, vsebina projekta, klasifikacija projekta po šifrantih
ARRS-a in CERIF-a (Common European Research Information Format).
Na enak način kot pri bibliografskih dosežkih so bili tudi pri raziskovalnih projektih njihovi
vodje oz. sodelavci pri projektu (na podlagi seznama raziskovalcev – tabela 6) zaprošeni
za klasifikacijo posameznega projekta v posamezno znanost (upravna, upravno-pravna in
pravna znanost). Izbor projektov je bil zaradi enotnosti z bibliografskimi dosežki prav tako
omejen na obdobje 2007–2009, in sicer so se evidentirali zaključeni projekti in projekti v
teku. Evidentirane so bile naslednje kategorije projektov: tematsko usmerjeni temeljni
raziskovalni projekti, aplikativni raziskovalni projekti in ciljno usmerjeni raziskovalni
projekti. V nadaljevanju slika 18 prikazuje število projektov, ki so jih njihovi vodje oz.
sodelavci razvrstili v posamezno znanost.

Slika 18: Raziskovalni projekti ARRS, v teku in zaključeni, v obdobju 2007–
2009 po izbranih raziskovalcih, klasificirani v posamezno znanost
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Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa julij 2010)
Od skupno 18 evidentiranih projektov jih največ spada v upravno-pravno znanost (9),
nekaj manj v upravno znanost (6) in najmanj v pravno znanost (3) (slika 18). Odstotni
delež klasificiranih raziskovalnih projekov kaže slika 19.
Slika 19: Odstotni delež raziskovalnih projektov ARRS, v teku in zaključeni, v
obdobju 2007–2009, po izbranih raziskovalcih, klasificirani v posamezno
znanost
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Vir: lasten (po navedbah VŠ-učiteljev in raziskovalcev, anketa, julij 2010)
Kar 50 odstotkov evidentiranih raziskovalnih projektov je po svoji vsebini takšnih, da bi jih
njihovi nosilci oz. sodelavci vključili v upravno-pravno znanost, 33 odstotkov pa v upravno
znanost. Najmanj raziskovalnih projektov (17%) bi vključili v pravno znanost (slika 19).

Trditev iz četrte hipoteze je dokazana. Raziskovalci, ki imajo habilitacijo in temu ustrezno
opredeljeno področje raziskovanja iz pravnih znanosti, so nosilci/sodelavci raziskovalnih
projektov tudi iz vsebin upravnih znanosti. Potrjen je tudi drugi del hipoteze, in sicer da bi
bilo treba več kot 20 odstotkov vpisanih raziskovalnih projektov nosilcev upravno-pravnih
predmetov v obdobju zadnjih treh let (2007–2009) vključiti v upravno znanost. Dejansko
je raziskava pokazala, da je kar 50 odstotkov evidentiranih raziskovalnih projektov po
svoji vsebini takšnih, da bi jih njihovi nosilci oz. sodelavci vključili v upravno-pravno
znanost, 33 odstotkov pa v upravno znanost. Najmanj raziskovalnih projektov (17
odstotkov) bi vključili v pravno znanost (slika 19).

7.

DOSEŽENI REZULTATI IN NJIHOVA UPORABNOST

7.1

Splošno

V empiričnem delu je bil glavni namen naloge dokazati, da upravna znanost danes živi in
obstaja na slovenskem prostoru, vendar jo številni ključni akterji, kot so pripravljavci
habilitacijskih področij, področij raziskovalnih projektov, različnih šifrantov in klasifikacij
znanosti, danes ne klasificirajo kot samostojne znanstvene discipline, ne namenjajo ji
lastnega položaja, skratka, ne namenjajo ji ustrezne pozornosti. Uvrščajo jo znotraj drugih
znanosti in področij, kot sta pravna in organizacijska znanost. Pogosto se združuje tudi s
pravnimi ali organizacijski vedami, predvsem na področju klasifikacije izdajanja publikacij
in izvajanja raziskovalnih projektov.
Že v teoretičnem delu naloge je bilo analizirano, da je upravna znanost vzcvetela v 50. in
60. letih 20. toletja, da je svoj velik skok doživela v 70. in 80. letih 20. stoletja, kasneje pa
se še vedno razvijala, vendar ne v takem obsegu (Šturm, 1993). Vendar njen razvoj po
letu 1980 ni zanemarljiv, številni raziskovalci z inštitutov, kot je npr. Inštitut za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ter raziskovalci Fakultete za upravo so pripravljali
številne razpise nacionalnih in mednarodnih projektov, pa tudi konference na temo
razvoja, uveljavitve in tudi modernizacije (informatizacije) javne uprave ter sodelovali pri
njih. Na Fakulteti za upravo so bili izvedeni številni tako temeljni aplikativni kot tudi
ciljnoraziskovalni projekti, ki so pomembno prispevali k razvoju upravne znanosti (FU,
2010). Študijski programi s področja uprave so omogočili študij številnim mladim
generacijam, ki danes svoje znanje spretno in poglobljeno uporabljajo na delovnih mestih
ali svoj študij nadaljujejo na programih druge stopnje. Visokošolski učitelji in sodelavci, ki
sodelujejo pri študijskih programih s področja uprave kot nosilci ali sodelavci pri
predmetih, so habilitirani za ustrezno področje, ki jim omogoča izvajanje upravnih in
upravnopravnih predmetov. Skratka, na vseh navedenih področjih, to so raziskovanje,
študij in habilitacije, je jasno razvidno, da upravna znanost obstaja in ima svoje mesto.
Empirični del je prikazal ločitev upravne, upravnopravne in pravne znanosti pri
habilitacijah, bibliografskih dosežkih ter raziskovalnih projektih. V raziskavo je bilo
vključenih pet visokošolskih zavodov in izbrani nosilci upravnopravnih predmetov, katerih
osebne bibliografije, vključno z raziskovalnimi projekti, so se uporabile za preverjanje
zastavljenih hipotez.
V empiričnem delu so bile uporabljene priznane znanstvene metode, to so induktivna,
deduktivna ter tudi komparativne in sistemsko-analitične metode (Zelenika, 1988, str.
167). Uporabljeni sta bili tudi metoda analize ter v zaključnem delu sinteza rezultatov in
ugotovitev, na osnovi katere so bile preverjene postavljene hipoteze.

Glede na številne metodološke prijeme in tehnike raziskovalnega dela v upravni znanosti
je bil pri iskanju stičnih točk ter skupnih značilnosti različnih znanosti uporabljen
organizacijski metodološki pristop (Šturm, 1993, str. 11).
Kronološko zaporedje dogodkov in pojavov razvoja upravne znanosti je bil proučevan z
diakronično analizo (Šturm, 1993). Poleg družboslovnih tehnik so bile med raziskavo
uporabljene tudi tehnike socioloških raziskovanj, ki jih upravna znanost uporablja v
nekoliko spremenjenih oblikah. Tako je bil vključen vprašalnik in uporabljene statistične
metode (Šešić, 1982, str. 69).
Raziskava je potekala v smeri zastavljenih hipotez. Prva hipoteza se je vsebinsko nanašala
na obstoj upravne znanosti v slovenskem prostoru po letu 2000. Z metodo analize sem
izhajala iz teoretičnega izhodišča 70. in 80. let 20. stoletja, ko je bila upravna znanost
obravnavana kot popolnoma samostojna znanost v nekdanji Jugoslaviji (Šturm, 1990).
Druga hipoteza se je nanašala na habilitacijska področja, ki so danes neustrezno
določena, pri čemer njihova umestitev v upravno, upravnopravno oz. pravno znanost ni
jasna. Pri tem še zlasti upravna znanost nima zadostnega samostojnega obsega.
Bibliografski dosežki izbranih nosilcev upravnopravnih predmetov na izbranih visokošolskih
zavodih so bili vključeni v tretji hipotezi. Raziskovalci objavljajo svoje prispevke tudi iz
vsebin upravnih znanosti, pri čemer ti v javnih bibliografskih bazah (Cobiss, 2010) niso
ustrezno vsebinsko klasificirani. Klasifikacija poteka po avtorju in ne po vsebini
bibliografskih del. Hipoteza štiri se nanaša na raziskovalne projekte, ki podobno kot
bibliografski dosežki v javnih bazah (Sicris, 2010) niso ustrezno klasificirani. Vpisani so kot
pravna dela, čeprav obravnavajo teme javne uprave.
Za preverjanje zastavljenih hipotez so bili izbrani naslednji visokošolski zavodi: Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL), Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM),
zasebna Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), zasebna Fakulteta za
podiplomske, državne in evropske študije (FPDEŠ) ter Fakulteta za upravo Univerze v
Ljubljani (FU UL). Izbrani nosilci upravnopravnih predmetov oz. raziskovalci pa so razvidni
iz tabele 6.

7.2 Preveritev hipotez
Empirični del naloge je raziskoval uvodoma zastavljene hipoteze in jih skozi analizo
raziskovalnega dela tudi dokazal. Prva, druga in četrta hipoteza so bile potrjene v celoti,
tretja hipoteza pa deloma.
Štiri zastavljene hipoteze sem preverjala z znanstvenimi metodami. Uporabljene so bile
induktivna, deduktivna, komparativna in sistemsko-analitična metoda (Zelenika, 1988, str.
167).

Pri posameznih hipotezah je bila uporabljena tudi kombinacija dveh ali več metod, kar je
omogočalo večjo dokazljivost in uporabnost rezultatov. Raziskava je potekala po vnaprej
določenem redu. Skladno s postavljenimi hipotezami je bila (Kušej, 1998, str. 326) glede
pridobivanja potrebnih podatkov (habilitacijska področja, znanstvena bibliografska dela in
raziskovalni projekti) izbrana ustrezna metoda raziskovanja. Pridobljeni podatki so bili
analizirani, zato da se posamezna hipoteza potrdi ali zavrne. Med zbiranjem podatkov je
bila uporabljena metoda analize, kasneje v zaključnem delu pa metoda sinteze rezultatov
in ugotovitev. Pomembno uporabno vrednost je imel tudi vprašalnik in uporabljene
statistične metode.
Vprašalnik je vključeval osebne bibliografije izbranih nosilcev upravno-pravnih predmetov
(tabela 6) na izbranih visokošolskih zavodih in raziskovalne projekte, pri katerih so
sodelovali ali jih vodili (projekti ARRS). Izsek osebnih bibliografij iz bibliografskega sistema
Cobiss se je nanašal izključno na tista dela, ki jih ARRS vrednoti za izračun raziskovalne
uspešnosti – znanstvena dela (po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v
sistemu Cobiss, 2008). Dela, ki spadajo v ta okvir pomembnih del in so bila kot takšna
tudi vključena v raziskavo, so naslednja (kot izhaja iz tabele 7): izvirni znanstveni članki,
pregledni znanstveni članki, znanstveni prispevki na konferencah (vabljeno predavanje),
znanstveni prispevki na konferencah, samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v
monografski publikaciji in znanstvene monografije. Izbrano obdobje vrednotenja tako
bibliografskih del kot tudi raziskovalnih projektov je bilo od leta 2007 do leta 2009, kar
predstavlja zadnja tri polna leta. Izsek raziskovalnih projektov po sistemu Sicris (2010) je
predstavljal projekte v teku in zaključene raziskovalne projekte v letih 2007–2009, pri
katerih so izbrani nosilci sodelovali ali jih vodili.
Izsek izbrane posamezne osebne bibliografije in raziskovalnih projektov je bil po e-pošti
poslan posameznemu raziskovalcu (nosilcu objav) s prošnjo, da v tabeli poslanih objav
(priloga 1) s križcem označi, v katero znanost (upravna znanost, upravno-pravna znanost,
pravna znanost) po njegovem mnenju glede na glavni predmet proučevanja in druge
značilnosti najbolj sodi posamezna objava (bibliografski dosežek in projekti). Na osnovi
njihove razvrstitve je bil opravljen pregled ter statistična analiza tako bibliografskih
dosežkov kot tudi raziskovalnih projektov.
Po prvi zastavljeni hipotezi upravna znanost po svoji vsebini, področju raziskovanja,
značilnostih, metodologiji in kriterijih, ki so določeni za samostojne znanosti, tudi danes,
po letu 2000, v slovenskem prostoru izpolnjuje merila za samostojno znanost. Hipoteza je
bila potrjena.
V okviru te hipoteze so bile uporabljene metode analize in sinteze, deskripcije in
kompilacije ter kombinacija deduktivnega in induktivnega načina mišljenja.

Upravna znanost je v 70. in 80. letih 20. stoletja v nekdanji Jugoslaviji veljala za
samostojno znanost. Kasneje je njen razvoj zamrl in upravno znanost so začeli uvrščati v
druge znanosti, kot je upravno-pravna, pravna ter tudi organizacijska in druge znanosti.
Ta neustrezna klasifikacija je na eni strani razvidna iz različnih klasifikacij raziskovalnih
projektov, kot so šifrant raziskovalnih projektov ARRS, pri katerem je uprava vključena v
organizacijske vede, Evropska klasifikacija raziskovalne dejavnosti (CERIF-CERCS), ki jo
uvršča k političnim vedam, ter področja znanosti in tehnike po Frascatskem priročniku, ki
jo uvrščajo pod druge družbene vede (ARRS, 2010). Na drugi strani se to razvrščanje kaže
tudi pri razpisih raziskovalnih projektov, pri katerih se pod področjem družboslovja
običajno najdejo razpisane tematike za podpodročje prava, ekonomije in organizacije, pri
čemer je morebiti le majhen del namenjen za javno upravo, ne pa za upravo kot
samostojno podpodročje. Tudi pri habilitacijah je razvidno, da se upravna znanost kot
samostojna znanost še ne priznava dovolj. Habilitacijska področja za področje uprave se
pogosto združujejo z drugimi področji drugih znanosti. Če nastopajo samostojno, so ali
preozka ali del drugih širših področij.
Upravna znanost izpolnjuje vse pogoje za samostojno znanost, saj izpolnjuje vse kriterije,
ki jih določa teorija, da se lahko obravnava kot znanost. Upravna znanost ima svoj jasno
opredeljen predmet proučevanja, metode proučevanja, ki ji omogočajo zbiranje in analizo
podatkov, upošteva norme iskanja znanstvene resnice ter teoretično preteklost
raziskovanja, proučuje interdisciplinarne vidike delovanja javne uprave kot sistema in
organizacije (Jelušič in Malešič, 1989, str. 17). Proučuje že dosežena spoznanja in
lastnosti pojavov z namenom postavitve novih hipotez, da bi tako dosegla še bolj
zanesljiva in uporabna dognanja. Uporablja raziskovalna orodja, raziskovalne metode in
glede na problem opredeli ustrezno področje raziskovanja (Kušej, 1998, str. 326). Z
lastnim znanstvenim inštrumentarijem in splošnimi metodami raziskovanja razvija tudi
nove metode (podrobno v poglavju 3.5). Njen namen je, da se dosežki raziskav
uporabljajo v praksi, kar omogoča lažje življenje več ljudem. Njen glavni cilj raziskovanja
je odločanje o upravnih stvareh, upravljanje javnih zadev, izvajanje javnih politik,
zagotavljanje javnih koristi in javno upravljanje. Pri temeljnem in aplikativnem
raziskovalnem delu se postavljene hipoteze empirično preverjajo (Grizold, 1989, str. 8),
rezultati teoretično analizirajo, več potrjenih hipotez pa je temelj nadaljnjega raziskovanja.
Upravna znanost proučuje tudi odnose in upravna razmerja med ljudmi, zagotavlja javno
dobro ter vzpostavlja povezanost z drugimi znanostmi, kot ssta upravnopravna in pravna
znanost.
Upravna znanost izpolnjuje kriterije za znanost 21. stoletja (po al Sayegh Petkovškovi,
2007, str. 21). Je družbena, saj imajo njeni dosežki tudi znanstveno veljavnost (številne
znanstvene objave bibliografskih del v sistemu Cobiss). Upravna znanost je konservativna,
saj se izvajajo številni tematsko usmerjeni temeljni raziskovalni projekti kot tudi
raziskovalni programi. Končno je upravna znanost tudi draga, saj zahteva ustrezno
usposobljen znanstveni kader, informacijsko infrastrukturo, orodja, opremo itd.

Kot izhaja iz drugega poglavja naloge (poglavje 2.3), je imela upravna znanost v nekdanji
Jugoslavijimočno utrjeno mesto in položaj v družbi. Kot že rečeno segajo začetki njenega
razvoja že v petdeseta leta, v 70. in 80. letih 20. stoletja pa je dosegla največji razcvet.
Ljubljanska šola upravne znanosti v slovenskem prostoru in zagrebška šola upravne
znanosti v Zagrebu (Šturm, 1993, str. 6) sta vsaka zase s svojim timom raziskovalcev
delovali ločeno ter avtonomno na področju raziskovanj, izobraževanj, izpopolnjevanj
upravnih strokovnjakov delovanja društev ter izdajanja publikacij. V tem času, vse do leta
1981 (Šturm, 1990, str. 144), so bile izvedene številne raziskave (53 raziskav), ki so se po
svoji vsebini osredotočale na pomembna vprašanja bistva upravne znanosti in njene vloge
v moderni družbi, vlogo človeka v razmerju do javne uprave, način izboljšanja upravnega
delovanja, vlogo javne uprave ob prehodu v moderno informatizirano družbo ter
funkcionalna in organizacijska razmišljanja o upravnih institucijah (Šturm, 1993). Poleg
ljubljanske in zagrebške šole so bile pomembne še Visoka upravna šola v Zagrebu,
Jugoslovanska zveza društev za upravne znanosti in prakso, kasneje pa tudi na novo
ustanovljena Pravna fakulteta v Zagrebu.
Kasneje po letu 1981, pa tudi danes, po letu 2000, je upravna znanost še vedno živa. To
dokazujejo številni projekti, ki so jih izvedli raziskovalci Fakultete za upravo UL (FU, 2010)
kot tudi raziskovalci Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJS, 2010). V
tem času so raziskovalci proučevali vsebinska vprašanja, kot so vidiki javne uprave,
funkcija povratne informacije v javni upravi, interakcija med tehnologijo, pravom in
upravljanjem, vloga javne uprave v moderni družbi ter naloge javne uprave pri prehodu v
moderno družbo (Šturm, 1990).
Vse od osamosvojitve se temeljni, aplikativni in ciljnoraziskovalni projekti izvajajo pod
okriljem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi
naročniki (posebej za Ministrstvo za javno upravo), katerih rezultati pomembno vplivajo
na uresničevanje strateških ciljev razvoja Slovenije (IJS, 2010). Danes raziskovanje javne
uprave obravnava predvsem splošna vprašanja o javni upravi in znanstveni disciplini,
odnos med javno upravo in državljani, učinkovitost delovanja uprave, informacijske
sisteme v javni upravi ter posebnosti upravnih institucij. Za zagotavljanje kakovosti
raziskovalnega dela ima vzpostavljen kakovosten raziskovalni kader na inštitutih (npr.
Inštitut za javno upravo) in fakultetah (npr. raziskovalci na Fakulteti za upravo) ter ima na
voljo kakovostno raziskovalno opremo in infrastrukturo. Zaključene in aktualne raziskave
Fakultete za upravo in tudi Inštituta za javno upravo, delujoča društva za razvoj upravne
znanosti in konference na temo razvoja javne uprave so pokazatelji, da razvoj upravne
znanosti ni zamrl niti med osamosvojitvijo Republike Slovenije niti danes in da upravna
znanost izpolnjuje prav vse pogoje, da se kategorizira kot samostojna znanost.

Druga hipoteza empiričnega dela se je nanašala na habilitacijska področja na izbranih
visokošolskih zavodih, ki izvajajo tako upravne in pravne kot tudi upravno-pravne
predmete in projekte. Habilitacijska področja so oblikovana tako, da njihova umestitev v
upravno oz. upravno-pravno oz. pravno znanost ni jasna. Upravna znanost po
habilitacijskih področjih tudi ni ustrezno zastopana kot samostojno področje. Hipoteza je
bila potrjena.
V okviru druge hipoteze so bile uporabljene metoda analize, metoda sinteze, metoda
vprašalnika, deskripcije in kompilacije ter kombinacija deduktivnega in induktivnega
načina mišljenja.
Habilitacijska področja so bila pregledana na izbranih visokošolskih zavodih: Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL), Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM),
zasebna Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), zasebna Fakulteta za
podiplomske, državne in evropske študije (FPDEŠ) ter Fakulteta za upravo Univerze v
Ljubljani (FU UL). Na kontaktne naslove (tajniki/prodekani za raziskovanje/kadrovska
služba) izbranih visokošolskih zavodov sem naslovila pisni dopis s prošnjo za habilitacijska
področja iz upravno-pravnih vsebin, za katera se lahko visokošolski učitelji in sodelavci na
njihovem zavodu habilitirajo.
Iz tabele 5 v šestem poglavju izhaja, da habilitacijska področja na izbranih visokošolskih
zavodih v večini primerov niso dovolj jasna, saj so oblikovana tako, da njihova umestitev v
upravno/upravno-pravno/pravno znanost ni jasna.
Na Pravni fakulteti UL sta združeni področji upravnega prava in pravo javne uprave. Na tej
podlagi je to združitev upravne in upravnopravne znanosti, saj je upravno pravo del
upravnopravne znanosti, pravo javne uprave pa se vključuje v upravno znanost. Enako
velja tudi za Pravno fakulteto UM, na kateri sta ponovno združeni upravna in
upravnopravna znanost. Poleg neustrezno oblikovanih habilitacijskih področij se na
omenjenih dveh fakultetah kaže tudi vidik, da upravna znanost ni zastopana kot
samostojno področje. Upravno pravo in upravna znanost sta ločeni znanstveni disciplini
(Denković, 1969, str. 356). Upravno pravo se deli na splošni in posebni del, (Jerovšek in
Kovač, 2010) po naravi norm in aktov pa na materialno in formalno (procesno in
organizacijsko-tehnično).
Na zasebni Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici je upravnopravna znanost zastopana s
samostojnim področjem upravnega prava, medtem ko naj bi bila upravna znanost
zastopana s področjem posebnih upravnih postopkov. Takšna delitev po mojem mnenju ni
ustrezna, saj so upravni postopki po svoji vsebini le del upravnega prava. Poleg tega
poznamo tudi ločitev upravnih postopkov na splošne in posebne upravne postopke kot
dve ločeni področji, kar je še dodaten razlog, da je delitev na ti dve področji (upravno
pravo in posebni upravni postopki) nelogična in predvem nevsebinska.

Habilitacijska področja na posameznem visokošolskem zavodu morajo biti skladno z
njihovimi študijski programi vzporedna, nikakakor ne sme biti eno področje podmnožica
drugega, preostali del drugega širšega področja prav tako ne sme biti samostojno
področje niti se področja med seboj ne smejo prekrivati (v tem konkretnem primeru se
področje posebnih upravnih postopkov prekriva s področjem upravnega prava).
Posamezno habilitacijsko področje mora biti vsebinsko zaključena celota. Tudi na tej
fakulteti upravna znanost ni zastopana kot celovito samostojno področje.
Tako je smiselno, da omenim pisni odgovor enega od pristojnih na EVRO-PF, ki mi je po
e-pošti zapisal: »Naši učitelji se lahko habilitirajo za vsa področja, ki se pedagoško in

raziskovalno gojijo na fakulteti. To so predmeti, ki so sestavni del učnega programa.
Natančno to ugotovite tako, da pregledate predmetnik na vseh treh programih pravnega
študija. Habilitacijska področja se navadno določajo po klasičnih pravnih panogah (npr.
civilno pravo, kazensko pravo itd.), poleg tega pa je kriterij tudi posamezna znanstvena
panoga (npr. pravo človekovih pravic, ki je znanstvena pravna panoga, ne pa klasična
pravna panoga). Povsem enako to velja za ljubljansko in mariborsko pravno
fakulteto. Naša fakulteta se v tem primeru ne razlikuje.«
To preprosto ne drži, saj se habilitacijska področja določajo splošno po področjih in ne po
predmetih. Poleg tega mora habilitacijska komisija pristojne univerze oz. nacionalna
agencija za vsako fakulteto posebej habilitacijska področja tudi vnaprej odobriti . Nikakor
ne more fakulteta sama določati področij za vsak primer posebej (za vsakega
učitelja/sodelavca), individualno in samostojno.
Fakulteta za podiplomske, državne in evropske študije upravne znanosti pri svojih
habilitacijskih področjih nima zastopane. Gojijo zgolj področje upravnega prava, ki se
uvršča v upravnopravno znanost. Vendar to seveda ne pomeni, da ne izvajajo predmetov
s področja upravne znanosti (izvajajo številne predmete s področja javne uprave v okviru
dodiplomskega univerzitetnega programa Javna uprava ter podiplomskega magistrskega
programa Javna uprava), temveč le, da so nosilci predmetov s področja javne uprave na
njihovih študijskih programih po mojem mnenju ustrezno vsebinsko habilitirani na drugih
visokošolskih zavodih.
Fakulteti za upravo UL je habilitacijska komisija UL potrdila dve področji upravno-pravnih
vsebin, ki se med seboj deloma prekrivata. Upravni postopki so del upravnega prava,
spadajo pa tudi v okvir javne uprave. Javna uprava kot samostojno področje pa zastopa
upravno znanost. V tem primeru je upravna znanost vsebinsko zastopana. Področje
upravnih postopkov pa je preveč ozko.
Na tej vsebinski podlagi, ki izhaja iz interpretacije tabele 6, lahko potrdim postavljeno
hipotezo, da upravna znanost po habilitacijskih področjih na štirih od petih visokošolskih
zavodov ni ustrezno zastopana po samostojnih področjih. Dejstvo je, da na teh štirih
visokošolskih zavodih upravna znanost (1) ni ustrezno samostojno zastopana in (2) ni
zastopana kot vsebinsko zaokrožena celota. Uvršča se jo v upravno pravo in združuje z

njim ali se jo prepodrobno specifično določa kot neko ozko specialno področje, kar javna
uprava vsekakor ni. Javna uprava namreč vključuje vse organizacije teritorialnega in
funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge javnega pomena oz. javne naloge zagotavljanja
javnih dobrin (Šmidovnik, 1985, str. 129–130). Le Fakulteta za upravo ima upravno
znanost zastopano s samostojnim habilitacijskim področjem javne uprave.

Tretja raziskovalna hipoteza je določala, da raziskovalci, ki imajo habilitacijo in
opredeljeno področje raziskovanja iz pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz
vsebin upravnih znanosti. Pri čemer bi bilo treba vsaj 20 odstotkov vpisanih znanstvenih
del nosilcev upravno-pravnih predmetov na izbranih visokošolskih zavodih v zadnjih treh
letih vključiti v upravno znanost. Hipoteza je bila delno potrjena.
V okviru te hipoteze so bile uporabljene metoda analize in sinteze, metoda vprašalnika,
deskripcije in kompilacije ter kombinacija deduktivnega in induktivnega načina mišljenja.
Prvotno so vse bibliografske objave pri posameznem raziskovalcu vpisane pod njegovo
šifro raziskovalca, ki mu določa tudi področje raziskovanja (Cobiss, 2010). Glede na
omenjeni izbor raziskovalcev, ki so po izobrazbi vsi doktorji prava in imajo kot področje
raziskovanja po Sicrisu pravo ali redki upravne in organizacijske vede, se njihova
bibliografija ne more klasificirati za samostojno vsebinsko področje upravne znanosti, ker
tega samostojnega raziskovalnega področja klasifikacija ne vsebuje. Temu ustrezno so vsi
njihovi bibliografski dosežki v sistemu Cobiss skupno evidentirani pod šifro raziskovalca.
Kot je bilo že uvodoma navedeno, so bili izseki osebnih bibliografij (znanstvena dela)
poslani nosilcem upravno-pravnih predmetov (tabela 6) na izbranih visokošolskih zavodih,
zato da (so)avtorji objav opredelijo (označijo) skladno z vsebino objave, v katero znanost
(upravna, upravno-pravna in pravna znanost) spada njihova posamezna objava (priloga
1). Prejeti vprašalniki z izsekom osebnih bibliografij so bili analizirani ter posamezne vrste
objav pa združene (npr. izvirni znanstveni članki vseh nosilcev skupaj). Dobljeni podatki
so bili obdelani s statističnimi metodami (Šešić, 1982, str. 69).
Tabela 7 v šestem poglavju, ki ločuje število bibliografskih dosežkov po njihovih vrstah,
klasificiranih po znanostih, potrjuje postavljeno hipotezo, da raziskovalci, ki imajo
habilitacijo in področje raziskovanja iz pravnih znanosti, objavljajo svoje prispevke tudi iz
vsebin upravnih znanosti. Drugi del postavljene trditve v hipotezi, da bi bilo treba vsaj 20
odstotkov vpisanih znanstvenih del vključiti v upravno znanost, ne drži v celoti, saj je
raziskava pokazala, da je takšnih del 14,43 odstotka. V upravno-pravno znanost bi jih
vključili 77,32 odstotka, najmanj pa v pravno znanost, le 8,25 odstotka. Zato je ta
hipoteza le delno potrjena. Sicer podroben pregled klasificiranih objav pokaže, da je
največ objav v kategoriji Izvirni znanstveni članki (46 člankov), pri čemer je bilo tudi tukaj
največ objav klasificiranih v upravno-pravno znanost (39 člankov), najmanj pa v pravno
znanost (trije članki). Na drugem mestu po številu objav so znanstveni prispevki na
konferencah (16 prispevkov), pri čemer je bilo tudi tukaj kar 11 prispevkov vključenih v
upravno-pravno znanost, trije prispevki v upravno znanost in dva prispevka v pravno

znanost. Na področju znanstvenih monografij so (so)nosilci vseh 10 izdanih publikacij
uvrstili v upravno-pravno znanost.
Vendar ne moremo spregledati podatka, da več kot 90 odstotkov objav, ki so danes
evidentirane pretežno kot »pravne ali upravne in organizacijske objave«, spada med
upravne ter upravnopravne objave, torej spadajo v upravno in upravnopravno znanost.
Vabljenih predavanj na znanstvenih konferencah in sestavkov v znanstvenih monografijah
je manj zaradi dveh razlogov: (1) vabljeno predavanje mora biti vedno dokumentirano s
pisnim povabilom organizatorja konference, kar se običajno izvaja, če želi organizator
konference privabiti uveljavljenega gosta, in (2) ker so znanstvene monografije
najzahtevnejša in najobsežnejša dela na področju bibliografskih dosežkov, ki vzamejo tudi
ogromno časa. Glede na dejstvo, da so raziskovalci obenem tudi visokošolski učitelji,
nosilci predmetov ter pogosto tudi še nosilci določenih funkcij, imajo čas za poglobljeno
znanstveno delo resnično omejen.
Glede na dejstvo, da so danes vse izbrane bibliografske objave klasificirane kot pravne ali
upravne in organizacijske objave (klasifikacija po avtorju), je raziskava pokazala, da bi
(so)nosilci teh objav, ki seveda vsebino svojih del najbolj poznajo, najmanj (oz. skoraj
nobenega) del vključili v pravno znanost, večino pa v upravno-pravno znanost.
Skladno z zastavljeno hipotezo lahko potrdim, da bi bilo treba večino objav nosilcev
upravno-pravnih predmetov na izbranih visokošolskih zavodih preklasificirati, ločiti od
pravne znanosti in na tej podlagi evidence osebnih bibliografij voditi ne le po avtorju,
ampak tudi po vsebini objav.

Četrta raziskovalna hipoteza iz empiričnega dela naloge določa, da so raziskovalci, ki
imajo habilitacijo in temu ustrezno opredeljeno področje raziskovanja iz pravnih znanosti,
nosilci/sodelavci raziskovalnih projektov tudi iz vsebin upravnih znanosti. Vsaj 20
odstotkov vpisanih raziskovalnih projektov nosilcev upravno-pravnih predmetov na
izbranih visokošolskih zavodih v zadnjih treh letih (2007–2009), bi bilo treba vključiti v
upravno znanost.
Hipoteza je bila potrjena.
V okviru četrte hipoteze so bile uporabljene metode analize in sinteze, metoda
vprašalnika, deskripcije in kompilacije ter kombinacija deduktivnega in induktivnega
načina mišljenja.
Po mnenju vodij oz. sodelavcev pri izbranih projektih jih skladno z zastavljeno vsebino ter
raziskovalnim delom raziskovalnega projekta največ spada v upravno-pravno znanost (50
odstotkov), nekaj manj v upravno znanost (dobrih 33 odstotkov) in najmanj v pravno
znanost. Komaj slabih 17 odstotkov raziskovalnih projektov je po njihovem mnenju
takšnih, da bi jih lahko evidentirali kot pravne projekte.

Hipoteza je tako dokazana, saj potrjuje, da bi bilo treba vsaj 20 odstotkov vpisanih
raziskovalnih projektov (dokazano 33 odstotkov) vključiti v upravno znanost. Ta izsledek
je še zlasti pomemben zaradi razdelitve sredstev ARRS-a pri posameznem razpisu. Pri
razpisih raziskovalnih projektov se sredstva namreč razpisujejo vedno po področjih in
znotraj njih delijo na podpodročja. Prav zato bi bila potrebna natančnejša vsebinska
evidenca zaključenih in še posebej projektov v teku, kar bi omogočalo preglednejšo in
pravičnejšo razdelitev sredstev tudi po ostalih področjih. Npr.: vsi v tej raziskavi zajeti
projekti se evidentirajo v področje »prava«, medtem ko jih dejansko večina spada v
upravno pravo in javno upravo. Sredstva se na ta način ne delijo sistematično. Kot je bilo
zapisano že v hipotezi, je ključni problem v tem, da se raziskovalni projekti klasificirajo
izključno po avtorju/vodji raziskave, ne pa tudi po vsebinskem področju.
Hipoteza je dejansko več kot le potrjena, saj je odstotek predvidenih projektov (20
odstotkov), ki bi jih bilo treba prerazporediti v upravno znanost, precej presežen. Namreč
kar 33,33 odstotka raziskovalnih projektov je po mnenju vodij oz. sodelavcev takšne
narave, da sodijo le v upravno znanost.

7.3 Prispevek k stroki in uporabna vrednost
Glede stroke prinaša delo veliko uporabno vrednost pri razumevanju vsebine
habilitacijskih področij. Vsebinsko celovito zaokroženo habilitacijsko področje, ki ni
združeno s področji drugih znanosti, namreč tudi stroki omogoča, da ločuje upravno od
upravno-pravne pa tudi pravne znanosti. Pri raziskovalnih projektih delo Agenciji za
raziskovalno dejavnost omogoča, da razpisane vsebine projektov vsebinsko podrobneje
opredeli in javni upravi nameni svoje lastno področje razpisanih tem projektov.
Ločevanje bibliografskih del tudi po vsebini in ne le po avtorju, kot je praksa danes, bo
veliko pomagalo študentom prve in še posebej druge stopnje pri izdelavi seminarskih
nalog in diplomskih oz. magistrskih del ter tudi številnim raziskovalcem pri delu pri
projektih. Klasifikacija objavljenih bibliografskih del omogoča obsežnejše empirične analize
in mednarodne primerjave.
Fakulteti za upravo bo predstavljeno delo omogočalo lažje doseganje lastnega poslanstva
(FU, 2010): »Fakulteta za upravo je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z

razvijanjem disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s
prenašanjem (spo)znanj v izobraževanje in usposabljanje.« Poslanstvo se nanaša na
področje same discipline, to je upravna znanost, področje raziskovanja in usposabljanja,
kot so različni seminarji in delavnice, ter vsekakor tudi na zelo pomembno področje, to je
področje izobraževanja oz. področje študijskih programov. Izsledke dela lahko fakulteta
uporabi na prav vseh obravnavanih področjih.

Glede razvoja študijskih programov prve in druge stopnje ji izsledki te naloge povsem
konkretno omogočajo, da:
−
osveži obstoječe študijske programe z novim(i) predmetom(i) (npr. Razvoj upravne
znanosti skozi zgodovino),
−
iz predmetov z upravnimi vsebinami odstrani vsebinsko neustrezna poglavja
predmeta,
−
združi posamezne upravne predmete, ki se po svoji vsebini v določenih poglavjih
prekrivajo,
−
vsebine obstoječih upravnih predmetov dopolni, posodobi z novimi, aktualnimi in
vsebinsko ustreznimi vsebinami s področja javne uprave,
−
pripravi nov študijski program s tipičnimi vsebinami, ki spadajo v upravno znanost.
Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je prispevek te naloge naslednji:
−
priprava nacionalnega projekta (za znanega naročnika – ARRS) na temo
razvoja/modernizacije/informatizacije upravne znanosti,
−
priprava mednarodnega projekta na temo primerjalnega vidika razvoja upravne
znanosti v Franciji, Nemčiji in drugih evropskih državah ter ZDA,
−
v okviru internega razpisa za sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela vključiti
tipične vsebine na temo upravne znanosti.

Svetovalno-izobraževalna dejavnost se lahko na podlagi izsledkov te naloge okrepi s:
−

−
−
−

pripravo vsebin seminarjev iz upravne znanosti kot samostojne znanosti (npr.
Upravna znanost kot samostojna znanstvena disciplina, Upravna znanost v razmerju
do ostalih znanosti, Primerjalni vidik razvoja upravne znanosti skozi zgodovino itd.),
pripravo in prikazom (s strani strokovne službe) ločenih kategorij seminarjev iz
upravnih, pravnih, upravnopravnih ter ostalih tematik,
pripravo in izvedbo domače konference na temo »Vidik razvoja upravne znanosti
nekoč, danes in v prihodnjem desetletju«,
pripravo in izvedbo mednarodne konference na temo »Mednarodna primerjava
razvoja upravne znanosti«.

Kadrovski službi pri habilitacijskih področjih omogoča:
−
−
−

seznanitev z vsebinami upravne znanosti,
pregled celovitosti posameznih upravnih področij,
pripravo predloga za tipična, celovita in vsebinsko samostojna upravna habilitacijska
področja.

Knjižnica bo lahko svoje evidence in klasifikacije bibliografskih del na novo razvrščala in
tako enostavneje ločevala upravna, upravno-pravna ter pravna bibliografska dela, kar bo
na drugi strani študentom in ostali strokovni javnosti omogočalo lažje, enostavnejše in
preglednejše iskanje želenega gradiva. Ne nazadnje bi lahko knjižnica s pomočjo tega
dela vsebinsko za domače raziskovalce (FU) klasificirala njihove objavljene znanstvene
bibliografske dosežke po vrstah znanosti, seveda ob ustrezno razviti informacijski rešitvi,
ki bi lahko vsebinsko ravno tako izhajala iz tega dela.

Vsebinska celovitost tega dela Fakulteti za upravo omogoča ustanovitev lastne in
samostojne upravne katedre, ki bi se imenovala Katedra za razvoj upravne znanosti.
Uporabna vrednost tega magistrskega dela omogoča, da se tako vizija kot tudi poslanstvo
Fakultete za upravo dosegata na najvišji mogoči ravni.

7.4 Prispevek k znanosti
Predstavljeni teoretični in empirični del magistrskega dela zagotovo pomeni veliko dodano
vrednost za nadaljnji razvoj upravne znanosti. Javna uprava je po svoji definiciji
interdisciplinarna in tako tudi pri poglobljenem raziskovalnem delu na inštitutih in
fakultetah zahteva interdisciplinarni pristop. Pomembno je, da raziskovalci različnih znanj
sodelujejo pri pripravi projektov in kasneje pri izvedbi potencialno pridobljenih projektov,
saj lahko le takšen način omogoča za nadaljnji razvoj upravne znanosti učinkovite rešitve.
Parcialni projekti pogosto ne dajejo pravih rezultatov niti ne dosežejo prave odmevnosti
glede uporabnosti.
Predstavljeno delo omogoča, da postane upravna znanost razumljivejša, nedvoumna in
uporabna na vseh tistih ravneh in mestih, na katerih je do sedaj veljala za nejasno ali ne
dovolj poznano. S sistemsko analizo vidikov razvoja in njenega temeljnega poslanstva (po
vsebini in predmetu proučevanja) bo lahko upravna znanost sedaj enakopravno zastopana
pri klasifikacijah raziskovalnih projektov (klasifikacija ARRS, Evropska klasifikacija
raziskovalne dejavnosti (CERIF-CERCS) ter področja znanosti in tehnike po Frascatskem
priročniku) in tudi pri klasifikacijah bibliografskih del v bibliografskem sistemu Cobiss.
Nedvomno bi predstavljeno delo moralo prikazati razlike, razumevanje razlikovanja ter
boljšega ločevanja upravne, pravne in upravnopravne znanosti.
Kot konkretni uporabniki izsledkov dela so po mojem mnenju aktualni predvsem trije:
Univerza v Ljubljani, Agencija za raziskovalno dejavnost in Fakulteta za upravo. Univerzi v
Ljubljani lahko delo pomaga določiti splošna habilitacijska področja, za katera se lahko
habilitirajo učitelji in sodelavci članic UL. To ne pomeni, da Univerza pripravi tog in strog
okvir habilitacijskih področij, temveč neki splošen okvir, ki pomeni usmeritve predvsem
družboslovnim članicam pri njihovih zahtevah za lastna področja. Na ta način se naj ne bi
več uveljavljala ozka specialna področja, kot so npr. posebni upravni postopki, ki
pomenijo (1) del drugega širšega področja, to je upravno pravo, in (2) ozko specialno
področje, saj so splošni upravni postopki dveh vrst – splošni in posebni. Izognili bi se tudi
združevanju različnih področij, kot sta npr. upravno pravo in javna uprava.
Agencija za raziskovalno dejavnost je eden ključnih financerjev oz. odločevalcev pri
razpisih tematsko usmerjenih temeljnih raziskovalnih projektov, aplikativnih raziskovalnih
projektov ter ciljno usmerjenih raziskovalnih projektov. Pri vseh treh navedenih razpisih,
pri njihovi odločitvi o (so)financiranju, igra zelo pomembno vlogo osebna bibliografija

vodje ter sodelavcev na projektu in pa reference vodenja ali sodelovanja na raziskovalnih
projektih.
Tako osebne bibliografije kot tudi raziskovalni projekti se morajo nanašati na razpisano
področje prijavljenega projekta. To v praksi pomeni, da če posamezen raziskovalec prijavi
projekt iz modernizacije javne uprave, morajo biti tudi njegova bibliografija ter reference
raziskovalnih projektov s področja prijave projekta. Ker se bibliografija posameznega
raziskovalca vodi po njegovi formalni izobrazbi (npr. pravnik ima področje »pravo«), se
vse njegove objave vrednotijo kot pravne objave.
Zato naj bi to delo prispevalo k razrešitvi tega problema tako, da se bibliografski dosežki
in raziskovalni projekti posameznega raziskovalca ne vodijo le po (so)avtorju oz.
(so)nosilcu objave, ampak tudi po vsebini.
Fakulteti za upravo bo predstavljeno delo prineslo veliko dodano vrednost, saj velja za
edino javno matično institucijo v Sloveniji, ki skrbi za uveljavitev in razvoj upravne
znanosti ter prenos znanja teh vsebin tako na področju pedagoškega kot tudi
raziskovalnega dela. Rezultati empiričnega dela bodo uporabni tako pri razvijanju temeljne
upravne znanosti kot tudi pri razvoju lastnega področja. Habilitacijska področja bodo
lahko postala vsebinsko jasnejša in splošejša, tako se ne bodo več prekrivala z drugimi
področji. Bibliografije raziskovalcev se bodo lahko vodile v preglednejši obliki, objavljena
dela se bodo ločevala na pravne in upravne publikacije, kar bo ponovno dodana vrednost
pri prijavah na razpise nacionalnih in mednarodnih (so)financerjev kot tudi pri
ekonomičnejši razdelitvi sredstev za interne raziskovalne projekte. Fakulteta za upravo je
že sedaj močna in uveljavljena institucija za področje uprave tako na pedagoškem
področju pri prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programih kot tudi pri
raziskovalnem delu. Vendar lahko to delo prispeva k temu, da bo svojo zastavljeno vizijo
in poslanstvo izpolnjevala po jasnejši in bolj začrtani poti ter da bo njeno ime še večkrat
slišano tudi zunaj naših meja.
Ne nazadnje lahko to delo pomaga tudi vodstvu drugih družboslovnih fakultet, njihovim
raziskovalcem ter strokovnim službam pri jasnejši opredelitvi habilitacijskih področij in
področij raziskovanja. Prav slednji imajo s svojimi rezultati vpliv tudi na bibliografske
dosežke (objave), ki morajo biti pravilno klasificirani, če želimo, da ustrezno učinkujejo pri
prijavah za razpise kot tudi v okviru habilitacijskih postopkov.

8.

ZAKLJUČEK

Na obstoj in razvoj znanosti na splošno vplivajo predvsem družbeni problemi, ki jih nato
posamezna vrsta znanosti proučuje in raziskuje. Pomen obstoja znanosti se močno zaveda
tudi Evropska unija, ki v ta namen v okviru številnih mednarodnih projektov razpisuje
finančna sredstva, ki omogočajo mobilnost raziskovalcev, vpetost v družbeno okolje,
uporabnost rezultatov za nove raziskave ter ustvarjajo pogoje za izobraževanje novih
strokovnjakov in znanstvenikov (štipendije, šolanja za doktorat znanosti itd.). Če želimo,
da bo znanost živela in se razvijala, potem potrebuje pozornost in skrb vseh ljudi. Številni
raziskovalci, inštituti, univerze in denar niso zadostni pogoji, da se bo znanost proučevala.
Pomembno je okolje, v katerem znanost deluje in raziskuje, to je kulturno, družbeno,
ekonomsko ter ne nazadnje tudi politično okolje.
Znanstveno raziskovanje je zelo pomembno, še posebej tematsko usmerjeni temeljni
raziskovalni projekti, pri katerih govorimo o odkrivanju nečesa povsem novega in še
neodkritega ter ki omogočajo nastanek naslednjih temeljnih ali aplikativnih projektov.
Ravno ta prispevek temeljnih projektov označujemo kot znanstveno vedenje. Zato tudi
velja, da je lahko posamezen raziskovalec znanstvenik toliko časa, dokler odkriva nova in
povsem drugačna dejstva, nova odkritja in presenečenja.
V praksi je zelo pomembno ločevanje znanosti od drugih pojmov, kot so stroka, veda in
disciplina, saj se v strokovni javnosti nemalokrat zgodi, da se navedeni pojmi zamenjujejo.
Z vidika upravne znanosti, ki jo v tem delu obravnavam, kot stroka nastopa javna uprava,
kot vede družbene vede, kot disciplina pa uprava.
Upravna znanost kot posebna vrsta znanosti nastopa samostojno s svojo vsebino in
predmetom proučevanja. Je znanstvena disciplina, ki zaokroža proučevanje in
raziskovanje vsega, kar se povezuje z upravnim delovanjem, skratka, vse za upravno
dejavnost specifične značilnosti in pojave. To je razgibana znanost, saj se ukvarja z
dinamičnimi vsebinami, kot so delovanje upravnih organov, ljudje v upravnih
organizacijah, upravni sistemi itd. Z vsebino upravne znanosti se srečamo v številnih
življenjskih situacijah, kot je obisk upravnega organa z namenom pridobitve osebnega
dokumenta, študij na Fakulteti za upravo z namenom pridobitve znanj s področja uprave,
dopolnilno izobraževanje ter usposabljanje z namenom pridobitve dodatnih kompetenc
znanja in povečanja lastne vrednosti znanja ter sodelovanje v oblikah
znanstvenoraziskovalnega dela na področju javne uprave z namenom soustvarjanja
dodane vrednosti rezultatov projekta.

Kot je bilo predstavljeno v delu, je razvoj upravne znanosti po letu 1980 upadel. To
dokazuje dejstvo, da uprava kot znanost danes ni klasificirana kot samostojna znanost. To
izhaja iz enciklopedije znanosti ter tudi klasifikacij in šifrantov Agencije za raziskovalno
dejavnost, po katerih se raziskovalni projekti razvrščajo v okviru vsakega posameznega
razpisa. Klasifikacija ARRS v okviru družboslovja ločuje upravne in organizacijske vede,
Evropska klasifikacija raziskovalne dejavnosti (CERIF-CERCS) prav tako v okviru
družboslovja združuje politične in upravne vede, področja znanosti in tehnike po
Frascatskem priročniku pa kot splošno določajo druge družbene vede in jih podrobneje ne
specificirajo. Obstajajo številni argumenti, da je upravna znanost ločena od drugih
znanosti in ved. Vendar vsaka znanost vsebuje tudi elemente drugih znanosti. Razloge je
iskati v medsebojni prepletenosti in soodvisnosti družbenih pojavov (problemov), ki so
predmet znanstvenega proučevanja in raziskovanja. Vendar vsak posamezen družbeni
pojav (problem) vsebuje nekaj tipičnega in lastnega, zato ga ne moremo v celoti poenotiti
z nekim drugim (čeprav morda primerljivim) družbenim pojavom. Ta delček izvirnosti
posameznega družbenega pojava seveda nujno zahteva drugačen pristop in drugačne
metode, skratka drugačno (posamično, pristojno) znanost, ki ga bo lahko natančno
proučila in raziskala. Tako upravna znanost vsebuje elemente organizacije in pravnih
pravil, zgolj s področja uprave. Vendar to ni razlog, da jo vključimo med organizacijske
znanosti. Upravna znanost svoje mesto dokazuje tako v okviru akreditiranih študijskih
programov s področja uprave, predmetnikov teh programov, bibliografskih dosežkov
slovenskih raziskovalcev (znanstveni članki, znanstveni prispevki na konferencah,
znanstveni sestavki v monografskih publikacijah, znanstvene monografije, magistrska in
doktorska dela) kot tudi pri znanstvenoraziskovalnih projektih in programih.
Pred približno 30 leti je veljajo, da se na upravna delovna mesta zaposluje izključno
tajnice in referente z največ srednješolsko izobrazbo. To naj bi bila delovna mesta, na
katerih zahtevnost ni visoka, odgovornost minimalna, pristojnosti skoraj odvzete,
pooblastil nobenih, pomembno je bilo le, da je nekdo ta mesta zasedal in tam opravljal
enostavna dela (telefoniranje, pošta itd.). Danes to že dolgo ne drži, razpisi za upravne
delavce zahtevajo najmanj visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, delovna mesta pa so
zahtevna, odgovorna in tudi visoko strokovna. Kljub današnjemu porastu števila upravnih
delavcev z visoko ali univerzitetno izobrazbo je vodstvu v javnem in zasebnem sektorju
pogosto težko izbrati dobrega upravnega delavca, saj se zavedajo, da so ti ljudje danes za
uspeh organizacije zelo pomembni. Razvita moderna uprava namreč danes pomeni nov
začetek pri upravljanju organizacije. Tako je tudi upravna znanost zaradi vedno večjega
obsega in kompleksnosti nalog javne uprave postala še pomembnejša. Država mora še
zlasti po vstopu v Evropsko unijo prevzemati nove in nove naloge, ki jih je vedno več in so
vedno bolj zapletene. Ob tem se naloge javne uprave razlikujejo od nalog v zasebnem
sektorju po tem, da je v javni upravi pri realizaciji nalog pomembna javna korist, tudi z
možnostjo prisile in ob zaščiti človeka kot osebnosti. Če javni sektor ne bi deloval v
javnem interesu, potem bi lahko določene skupine uporabnikov svoj interes nadredile
interesom drugih. Javni interesi pa so skupno pomembni za družbo kot celoto. Le
upoštevanje in uveljavljanje javnih interesov za vse uporabnike omogoča normalno
delovanje, sožitje in sodelovanje vseh članov družbe.

V delu predstavljam
neevropskih ter ZDA.
učinkovitosti upravnih
sistema v posamezni
rezultatov.

primerjavo upravnih sistemov različnih držav, evropskih in
Iz primerjave je mogoče razbrati osrednjo nit uspešnosti in
sistemov. Pomembni sta celovitost in povezanost upravnega
državi, ker zgolj odmevne reforme ne prinašajo obljubljenih

Tudi aktualni prenosi nalog z državne uprave na zasebne subjekte ne prinašajo vedno
pričakovanih rezultatov. Kljub zmanjšanju stroškov so lahko zaradi tega ukrepa uporabniki
nezadovoljni, zmanjša se kakovost storitev, manj je usposobljenega kadra itd. Zavedati se
je treba, da sta uprava in upravni aparat vsake države »ogromen stroj« s številnimi
elementi, ki ga ni mogoče spremeniti čez noč. Pomembno je, da se vsi problemi javne
uprave obravnavajo z različnih strani, tako politične, sociološke, ekonomske, psihološke,
tehnične kot tudi organizacijske. Pomembno je tudi sodelovanje ljudi pri upravnem
delovanju, saj se bosta lahko tako uprava kot upravna znanost kot širši pojemrazvijali le,
če bo na voljo dovolj ustreznih in relevantnih informacij, ki jih bodo zagotavljali ljudje, ki
delajo z upravo ali v upravi. Nove oblike dela in nove rešitve, ki nastanejo na podlagi
raziskovalnih projektov, lahko tako olajšajo delo, skrajšajo čas za izvedbo nalog, znižajo
stroške in ustvarijo bolj fleksibilne naloge. Pri vsem tem so ključna tudi izobraževanja in
dodatna usposabljanja upravnih delavcev.
V razmerju do drugih znanosti je upravna znanost danes pri nas v neenakopravnem
položaju, saj nima svojega samostojnega mesta. Že od leta 1989, ko je bil sprejet načrt
Raziskovalne skupnosti Slovenije, je bila vključena v raziskovalni program pravnih vsebin.
Ti neenaki pogoji se pojavljajo tudi še danes, saj se ne more enakovredno uveljaviti niti
na habilitacijskih področjih in pri bibliografskih dosežkih niti pri raziskovalnih projektih, kar
je razvidno iz empiričnega dela naloge.
Raziskava je pokazala, da npr. raziskovalci, ki se ukvarjajo z upravo, po formalni izobrazbi
pa so pravniki, svojih bibliografskih dosežkov s področja uprave ne morejo tako tudi
klasificirati. Vsa njihova dela se vodijo skupinsko. Bibliografije se vodijo samo po
raziskovalcu (pod šifro raziskovalca) in ne po vsebini del. Enako velja tudi na področju
raziskovalnih projektov ARRS, ki se vodijo pod šifro raziskovalca, pri čemer ločitev
raziskovalnih dosežkov po njihovi vsebini za zdaj ni mogoča. Vendar tudi če bi bilo
mogoče ločiti bibliografska ter raziskovalna dela še po vsebini, obstajo samo upravne in
organizacijske vede, ne pa tudi upravna znanost kot samostojno področje. Razvrščanje
raziskovalnih projektov ARRS in bibliografskih dosežkov je skladno s klasifikacijami in
šifranti vedno podrejeno šifri raziskovalca, pri čemer je ta ponovno podrejena ali pravnim
ali upravnim in organizacijskim vidikom. Habilitacijska področja ne zastopajo upravne
znanosti v zadostnem vsebinskem obsegu, pravna znanost pa je primerjalno v veliki
prednosti. To lahko daje občutek, da gre pri dokazovanju obstoja upravne znanosti le za
poskus ožje skupine subjektov (teoretikov, znanstvenikov ...) dodati na listo obstoječih
(priznanih) znanosti neko novo znanost s področja uprave, ki je sicer že zadostno
vključena (zajeta) bodisi v upravnopravno bodisi v pravno znanost. Natančen vpogled v
kompleksnost in širino nalog javne uprave, še zlasti če upoštevamo njen mednarodni

element (na področju Evropske unije), pa s ciljem uresničitve javnega interesa na
področju izvajanja nalog javne uprave – to je zagotovitev njenega učinkovitega in
strokovnega delovanja – vendar zahteva celovit pristop pri njenem proučevanju in
raziskovanju, in sicer tudi glede njenega političnega in tehničnega ustroja oz. delovanja
(upravna znanost). Ravno zato je upravna znanost samostojna znanost, ki skupaj z
drugimi, ki proučujejo in raziskujejo druge vidike delovanja uprave, tvori povezano in
zaokroženo celoto. Le takšen celovit pristop pri proučevanju in raziskovanju javne uprave
je lahko protiutež za razumevanje in obravnavanje njene vsebinske kompleksnosti in
raznovrstnosti.
V praksi se upravna znanost pogosto zamenjuje z ali upravnopravno ali pravno znanostjo.
Res je, da je med njimi močna vsebinska prepletenost, vendar ima vsaka svoj predmet
proučevanja. Pravna znanost znanstveno preučuje in sistemizira pravne predpise,
upravnopravna znanost pa proučuje splošne pravne norme upravnega prava, ki
sestavljajo vsebino upravnega prava kot dela pravnega sistema. Upravna znanost
obravnava politične in tehnične vidike delovanja in organizacije uprave, upravnopravna
znanost pa se ukvarja izključno z normami, ki zavezujejo upravo pri njenem delovanju.
Glede na to, da se je upravna znanost v 70. in 80. letih 20. stoletja osamosvojila, med
osamosvojitvijo Slovenije nekoliko usahnila in se posledično danes kljub dokazano
uveljavljenim študijskim programom, bibliografskim dosežkom, raziskovalnim projektom,
delujočim društvom, fakultetam in inštitutum pojavlja skupaj z drugimi znanostmi, ni
jasno, kdaj bo resnično zaživela kot samostojna znanost in se v praksi uveljavila
enakovredno pravni znanosti. Morda lahko k temu pripomorejo predvidene strukturne
(reformne) spremembe javne uprave, saj bo temelj tega vsekakor tudi politična in
tehnična proučitev njenega delovanja.
Skladno z ugotovitvami iz postavljenih hipotez lahko zatrdim, da obstajajo utemeljeni
razlogi, da se upravna znanost loči od drugih ved in področij ter pridobi lasten raziskovalni
program, svoje mesto v šifrantih, klasifikacijah, habilitacijskih področjih in v enciklopediji
znanosti.
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