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POVZETEK
Univerza v Ljubljani, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija, je avtonomni
izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim
položajem, ki temelji na znanosti ter znanju. Že Ustava Republike Slovenije določa, da so
državne univerze in državne visoke šole avtonomne.
V Sloveniji je pravni status univerze definiran po veljavnih pravnih predpisih in kot vsaka
institucija ima tudi univerza predvidene svoje postopke, na podlagi katerih potekajo
različni procesi. Področje visokega šolstva je urejeno s posebnim zakonom – z Zakonom o
visokem šolstvu (ZViS), ki ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za
opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja
način njenega financiranja. Poleg posebnega zakona je potrebno upoštevati 3. in 4. člen
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določata njegovo subsidiarno oziroma
smiselno uporabo. Razmerje med ZUP-om in ZViS-om je urejeno na način, da pravila
splošnega upravnega postopka dopolnjujejo pravila posebnih upravnih postopkov, tako da
se določila ZUP uporabljajo tudi takrat, ko ne obstajajo posebni predpisi oziroma posebne
procesne določbe. ZUP je večino svojih procesnih institutov razvil z namenom zavarovati
šibkejšo stranko. To pomeni tistega, ki v tem postopku uveljavlja svojo pravico ali varuje
svojo pravno korist oziroma se mu nalaga določena obveznost. Univerza je z vidika
upravnega prava izvajalka negospodarske javne službe ter nosilka javnih pooblastil. Zato
mora v primerih, ko se odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov njenih storitev,
postopati po tem zakonu.
V magistrskem delu je podana analiza uporabe ZUP v habilitacijskih postopkih na Univerzi
v Ljubljani (UL), tudi v primerjavi s postopanjem Univerze v Mariboru (UM) in Univerze na
Primorskem (UP) ter z italijansko, hrvaško, avstrijsko in slovaško ureditvijo. Podana je tudi
primerjava s postopki podeljevanja zdravniških licenc. Habilitacijski postopki so tisti
postopki, ki naj bi zagotovili, da kandidati izpolnjujejo minimalna predpisana merila, da
lahko konkretna oseba izvaja akreditiran študijski program na kakovostni stopnji. Jedro
habilitacijskega postopka je ugotavljanje oziroma presojanje pogojev, ki jih mora kandidat
za pridobitev naziva izkazati, da se mu avtoritativno podeli licenca za poučevanje in
raziskovanje. Po Statutu UL imajo Senati članic Univerze v Ljubljani in Senat Univerze v
Ljubljani nekaj manevrskega prostora za podelitev naziva kandidatu, kar zahteva tehtanje
teže javnega interesa na eni strani (t.j. habilitirati čim boljše učitelje, raziskovalce in
sodelavce) ter teže zasebnega interesa na drugi strani (t.j. interes kandidata, da pridobi
naziv in s tem zaposlitev oziroma delo). Če gre v tem primeru za odločanje organa po
diskrecijski pravici, je potrebno dosledno upoštevati previdnostne ukrepe zoper zlorabo
poštenega postopka glede na dejansko subjektivno odločitev. V delu so analizirani
procesni instituti, ki bi jih kljub avtonomiji in habilitacijskemu nazivu, kot privilegiju in ne
pravici, Univerza morala spoštovati v kontekstu pravne in demokratične države, zlasti
nepristranskost odločanja in pravice obrambe.
v

Ključne besede: Univerza v Ljubljani, avtonomija univerze, statut, upravni postopek,
subsidiarna in smiselna raba ZUP, habilitacijski postopek, habilitacijski naziv.

vi

SUMMARY
THE STUDY OF A PROCESS MANAGEMENT ARRANGEMENT OF THE HABILITATION
PROCEDURES AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA
University of Ljubljana, whose founder is the Republic of Slovenia, is an autonomous
educational, scientific, research and artistic higher education institution with a special
position based on science and knowledge. The Constitution of the Republic of Slovenia
already stipulates autonomy of national universities and national higher education
institutions.
Legal status of Slovenian universities is defined according applicable legal regulation. As
every institution, each university has its own procedures that determine flow of processes.
Higher education field is regulated by special law - the Higher Education Act (HEA), which
regulates higher education institutions status issues, conditions for higher education
activities provision, defines public service in higher education and regulates the manner of
its financing. In addition to the special law, the 3rd and the 4th articles of the
Administrative Procedure Act (APA), that define its subsidiary or meaningful use, are
necessary to take into account. Relationship between the Administrative Procedure Act
and the Higher Education Act is regulated in a manner that the general administrative
procedure rules complement the specific administrative procedures. Therefore the
provisions of the Administrative Procedure Act are applicable when there are no special
rules or special procedural rules. The majority of APA’s procedural institutions have been
developed in order to protect the weaker party, that is, the one that claims for its rights in
the case, the one that protects its legal benefit or the one that certain obligations are
being imposed on. University in terms of administrative law, is non-commercial public
service provider and public authority holder. Therefore, in cases when deciding on its
services users rights and obligations University shall proceed under this Act.
Analysis of the Administrative Procedure Act regarding habilitation procedures at the
University of Ljubljana is presented in this master thesis, including the comparison with
procedures of the University of Maribor, the University of Primorska and Italian, Croatian,
Austrian, Hungarian and Slovak regulations. Furthermore, the comparison with bestowing
medical licenses is also presented. Habilitation procedures are those that ensure minimum
criteria laid down for candidates are met and that particular person can practice an
accredited study program at the quality level. The core of this process is to identify and to
evaluate the conditions that a candidate shall comply in order to obtain the title and the
teaching and research licence is granted authoritatively. According to the Statute of the
University of Ljubljana Senates of university members and the Senate of the University of
Ljubljana have some tolerance to grant a title to a candidate, that requires balancing the
weight of public interest on one side (i.e., habilitate the best possible teachers,
researchers and staff) and the weight of the private interest on the other side (i.e. the
interest of the candidate to obtain the title and with this the employment or work). When
vii

the decision-making process of the authority according to the discretion right is in place, it
is necessary to literally consider the precaution against the abuse of due process
regarding the actual subjective decision. This master thesis analyses process institutions
that, despite the autonomy and habilitation title, and as a privilege not a right, should be
respected by the university in the context of legal and democratic country, in particular
impartial decision-making and the right of defence.
Keywords: University of Ljubljana, university autonomy, statute, administrative
procedure, subsidiary and meaningful use of the Administrative Procedure Act, habilitation
procedure, habilitation title.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
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1

UVOD

Univerza, kot visokošolska in raziskovalna organizacija, katere ustanoviteljica je država,
ima pravni temelj v Ustavi Republike Slovenije1 (v nadaljevanju Ustava RS), ki določa, da
so državne univerze in državne visoke šole avtonomne, način njihovega financiranja pa
ureja zakon (58. člen Ustave RS). Državni interes je v ustvarjanju možnosti, da si
državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo (tretji odstavek 57. člena Ustave RS)
upoštevajoč javni interes. To pomeni, da mora biti notranja organizacija univerz in drugih
visokošolskih zavodov oblikovana tako, da so jasno razvidne njene pristojnosti ter
odgovornosti, ne glede na ustavno pravico do neodvisnosti in avtonomnosti (Ude, 1998);
hkrati mora biti zagotovljena tudi kakovost javnega visokošolskega sistema, ki je
predvsem odvisna od političnih inštitucij in javne uprave, ki določajo sistemske pogoje za
delovanje javnih služb (Setnikar-Cankar, 2011, str. 3). Pri tem je seveda potrebno ohraniti
avtonomijo univerze v vsebinskem smislu, saj je to nujna sestavina demokratičnega
sistema, ki zagotavlja neodvisnost univerze od dnevne politike ter različnih strankarskih
interesov (Ude, 1998).
Univerza z vidika upravnega prava predstavlja izvajalko negospodarske javne službe in
nosilko javnih pooblastil iz državne pristojnosti (ustanovitelj je država), ki v okviru svoje
dejavnosti vodi predvidene postopke, znotraj katerih potekajo različni procesi. Temeljno
zakonodajo na tem področju urejajo Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZViS; Ur. l.
RS, št. 67/1993, 39/1995 Odl. US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 35/1998
Odl. US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004,
100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009), akti univerze in Zakon o splošnem upravnem
postopku (v nadaljevanju ZUP; Ur. l. RS, st. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1,
119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09
popr.), 8/10) v primerih, ko se odloča o pravicah, obveznostih in pravnih interesih
posameznikov (študentov, učiteljev idr.). Kot določa 1. člen ZUP-a: »Po tem zakonu

morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank«.
Razmerje med splošnim upravnim postopkom v razmerju do posebnega upravnega
postopka je urejeno na način, da se o vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim
upravnim postopkom (ZViS), uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka (ZUP).
Določila ZUP-a se torej uporabljajo subsidiarno – v primerih, če ni posebnih predpisov in s
tem posebnih procesnih določb (Jerovšek in dr., 2004, str. 47). Poleg tega se ZUP
1

»Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim država predpiše splošna načela in oblike svoje politične ter družbene
ureditve. V ustavi so običajno zapisana splošno veljavna načela, s katerimi se strinjajo skoraj vsi državljani. Zato sta za njen
sprejem in spremembo v parlamentu običajno potrebna dvotretjinska večina, z njo pa morajo biti usklajeni tudi vsi drugi
pravni akti, ki sestavljajo pravni red države, za kar v mnogih demokracijah skrbi ustavno sodišče«. Dosegljivo 19. 2. 2012
na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ustava.
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uporablja smiselno v neupravnih javnopravnih zadevah (kot so volitve v habilitacijske
nazive), če področni zakon postopke ne ureja (4. člen ZUP-a).
Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) združuje 23 fakultet in 3 akademije, na katerih se
»gojijo« vsa področja znanosti in umetnosti: humanistika, družboslovje, umetnost,
medicina, naravoslovje, tehnika in tehnologija. Pridruženi sta tudi Narodna in univerzitetna
knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Zaradi svoje bogate
tradicije, kakovosti in velikosti je Univerza v Ljubljani osrednja slovenska univerza, ki v
okviru svojega poslanstva utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev,
študentov in drugih sodelavcev, ter hkrati skrbi za akademsko odličnost, svobodo in etičen
oziroma odgovoren odnos do države, političnih strank in navsezadnje tudi do
mednarodnega okolja.2
Temeljni akt Univerze v Ljubljani je Statut (v nadaljevanju Statut UL), s katerim univerza
ureja svojo organizacijo in delovanje. Je najvišji akt, ki mora biti skladen z ustavo,
zakonom in aktom o ustanovitvi univerze. Je splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil.
Državne univerze v delu, kjer opravljajo javno službo (storitve visokošolskega
izobraževanja), izvršujejo javna pooblastila. Statut UL v svojem 205. in 206. členu določa,
da pedagoški proces lahko vodijo le visokošolski učitelji ter sodelavci z ustreznim
habilitacijskim nazivom. Habilitacija je torej predpogoj za poučevanje na visokošolskih
zavodih, s strani pedagogov in raziskovalcev pa tudi napredovanje v njihovi poklicni
karieri, saj akademska kariera obsega najvišjo raven izobrazbe ter strokovno
usposobljenost za pedagoško, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško delo, kar jim
omogoča dinamično delo ter poklicni in tudi osebnostni razvoj s priložnostmi za delo v
tujini (Strnad, 2011, str. 2). Kariera na splošno pomeni vseživljenjsko napredovanje in
razvoj posameznika, tako pri učenju (formalne in neformalne oblike), kot pri poklicnem
napredovanju, ki se izraža horizontalno in vertikalno znotraj organizacije. Pri tem sta zelo
pomembni posameznikova varnost in vključenost v družbeno okolje (Watts, 1998, str. 2).
V primeru visokošolskih učiteljev in sodelavcev se torej kariera začne z izvolitvijo v naziv,
za katerega pa morajo kandidati izpolnjevati minimalne skupne, splošne in posebne
pogoje, ki so opredeljeni v Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Merila UL), sprejetih na
podlagi ZViS in Statuta UL, upoštevajoč minimalne standarde3. S tem Univerza v Ljubljani
zagotavlja enotne in objektivne kriterije za izvolitve v nazive, kar posledično dviguje
kakovost njenega pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Ker se v habilitacijskih postopkih, ki sodijo med javnopravne zadeve, odloča o pravicah,
obveznostih in pravnih interesih kandidatov, ki zaprošajo za izvolitev v ustrezen naziv,
2

Več o organizacijskem razvoju univerze in njenih članic, kadrovskem potencialu, študijskih programih, pedagoškem in
raziskovalnem delu, mednarodni dejavnosti, računalništvu in informatiki, založniški in publicistični dejavnostih ter o
prostorskih razmerah, v J. Ciperle (ur.), A. Krbavčič (ur.) (2009): 90 let Univerze v Ljubljani, rektorat Univerze, Ljubljana,
783 strani.
3
Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010), je določil Svet NAKVIS na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena
ZViS (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 –
ZUPJS). Ta merila vsebujejo materialno-pravne določbe, sam postopek pa je prepuščen univerzam. Dosegljivo 30. 11. 2011
na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201095&stevilka=4997.
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mora organ, ki ima pooblastila za vodenje in odločanje v teh postopkih, vsaj smiselno
ravnati po Zakonu o splošnem upravnem postopku, če s področno zakonodajo postopek ni
ali pa je pomanjkljivo urejen, čeprav področna zakonodaja tega ne določa. 10. člen Meril
za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v
Ljubljani natančno predvideva, da se v postopku za izvolitev v naziv poleg določil teh Meril
smiselno uporabljajo tudi določila ZUP-a in Statuta UL.
Jedro mojega magistrskega dela je analiza uporabe ZUP-a v habilitacijskih postopkih na
Univerzi v Ljubljani, saj je ta postopek pomanjkljivo urejen tako v ZViS-u kot tudi v
Statutu UL. Ker je izvolitev v naziv izraz avtonomne akademske presoje kandidatove
strokovne usposobljenosti in ker ima pristojni organ v tem postopku pravico odločati po
prosti presoji ter med več možnimi odločitvami izbrati tisto, ki jo glede na konkreten
primer šteje za najbolj primerno (25. člen Meril UL), mora imeti kandidat, ki je v tem
razmerju v podrejenem položaju, ustrezno pravno varstvo, ki ga ščiti pred samovoljno
odločitvijo organov. To pravno varstvo mu je zagotovljeno s standardi splošnega
upravnega postopka, saj gre za pravno urejeno zaporedje dejanj, katerih cilj je oblikovati
upravno pravno razmerje. Večino svojih procesnih institutov je ZUP razvil z namenom
zavarovati šibkejšo stranko. To pomeni tistega, ki v tem postopku uveljavlja svojo pravico
ali varuje svojo pravno korist oziroma se mu nalaga določena obveznost (Jerovšek in dr.,
2004, str. 36).
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem temeljnih poglavij, znotraj teoretičnega in
empiričnega okvira. V teoretičnem delu se najprej osredotočam na splošni pomen in
razvoj univerze v Republiki Sloveniji ter v evropskem prostoru, nadalje opredeljujem
univerzo kot nosilko javnih pooblastil, nato pa konkretiziram sedanji položaj Univerze v
Ljubljani glede na spremembe v njenem razvoju skozi zgodovinska obdobja.
Sledi tretje poglavje, v katerem obravnavam vrste javnih pooblastil Univerze v Ljubljani v
razmerju do visokošolskih učiteljev, v povezavi z izdajanjem splošnih aktov UL za
izvrševanje njenih javnih pooblastil ter njenim odločanjem v posamičnih in konkretnih
zadevah, natančneje v habilitacijskih postopkih, ki sodijo med neupravne javne zadeve.
V nadaljevanju (četrto poglavje) podrobneje proučujem rabo ZUP-a v habilitacijskih
postopkih na Univerzi v Ljubljani in hkrati vseskozi ugotavljam razlike v primerjavi z
ureditvijo teh postopkov na Univerzi v Mariboru. V sklopu večih podpoglavij obravnavam
splošno ureditev rabe ZUP-a v javnih službah in šolstvu, jo primerjam z izbrano evropsko
državo – Italijo, nato pa analiziram rabo ZUP-a po splošnih aktih Univerze v Ljubljani in
področje habilitacijskih postopkov primerjam z enakim področjem na tujih univerzah, kot
so: Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška, na Univerzi na Dunaju, Avstrija in na Univerzi J. A.
Komenskega v Bratislavi, Slovaška. Področje habilitacijskih postopkov v nadaljevanju
primerjam tudi s podobnim področjem v Sloveniji – dodeljevanje licenc zdravnikom.
V zadnjem podpoglavju omenjenega poglavja s pomočjo lastne raziskave, ki sem jo na
podlagi ankete izvedla s pomočjo uslužbencev, ki izvajajo strokovno-administrativno
3

podporo v habilitacijskih postopkih (na 1. stopnji) na fakultetah Univerze v Ljubljani,
analiziram posamezne poglavitne institute glede nepristranskosti in pravic obrambe, zlasti
načela zaslišanja stranke, vpogleda v spis, osebnega vročanja, spremembe zahtevka,
obrazložitve pisne odločbe, molka organa ter pravice do pritožbe.
V petem poglavju predstavljam zasnovo modela za procesno varstvo kandidatov za
habilitacijske nazive na Univerzi v Ljubljani, kjer vključujem minimalne zahteve glede na
specifičnost področja, in sicer: nepristranskost in pravice obrambe – to so načelo
zaslišanja stranke, vpogled v spis, osebno vročanje, sprememba zahtevka, obrazložitev
pisne odločbe, molk organa in pravica do pritožbe.
Šesto poglavje namenjam analizi rezultatov raziskave in uporabnosti le-teh v praksi. S
poglavitnimi ugotovitvami potrjujem ali zavračam naslednje hipoteze:
 H 1: (Smiselna) raba ZUP-a pri izvolitvah v habilitacijski naziv je posledica pravne

praznine v ZVis-u in Statutu UL glede procesnega razmerja med kandidati ter
pristojnimi organi v izogib arbitrarnosti pri vodenju postopka in odločanju.
 H 2: Na Univerzi v Ljubljani velja smiselna raba pravil ZUP-a v postopku habilitacij

glede nepristranskosti sodelujočih v postopku bolj deklarativno kot v praksi.
 H 3: UL oz. članice Univerze v Ljubljani v celoti upoštevajo določbe ZUP-a v

postopkih habilitacije glede pravic obrambe, zlasti načela zaslišanja stranke (9.
člen), vpogleda v spis (82. člen), osebnega vročanja (87. člen), spremembe
zahtevka (133. člen), obrazložitve pisne odločbe (214. člen), molka organa (255.
člen) ter pravice do pritožbe (13. in 229. člen ZUP-a).
Na podlagi ugotovitev v šestem poglavju dodajam še prispevek k stroki in znanosti ter
uporabnost rezultatov v praksi.
Pri izdelavi magistrskega dela uporabljam metode dela, ki temeljijo na strokovni poglobitvi
in proučevanju teoretičnih izhodišč ter opisovanju in razumevanju posameznih pojmov
(deskriptivna metoda). Uporabljam tudi analitično in komparativno (primerjalno) metodo,
s študijem domače in tuje literature, virov, prispevkov in člankov. Naslanjam se na lastno
raziskavo, ki sem jo na podlagi ankete v sklopu magistrskih študijskih obveznosti izvedla
med članicami Univerze v Ljubljani ter jo nadgradila oziroma dopolnila s študijo
judikature.
V raziskavi, ki je bila sicer empirično obdelana, cilj ni bil povsem dosežen, saj bi s
poglobljeno teoretično in praktično analizo lahko prišla do ugotovitev, katera načela in
pravila v habilitacijskih postopkih bi, glede na posebnost področja, lahko uredil Statut UL
sam in zato ne bi bilo potrebno ravnanje po ZUP-u, ki kot tujek v visokošolskem prostoru
ni pisan za specifična področja, vendar ga moramo uporabljati, ker ni drugega postopka,
ki bi vsaj malo zaščitil kandidate pred arbitrarnim ravnanjem Univerze in njenih članic.
4

Zaključne ugotovitve in sklepne misli povzemam v zadnjem, sedmem poglavju. Ključno je
spoznanje, da avtonomija univerze ne pomeni absolutne in arbitrarne oblasti, temveč je
potrebna avtoritativnost odločanja za zaščito javne koristi, omejena s temeljnimi načeli
demokracije.
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2

AVTONOMIJA UNIVERZE

Avtonomija4 je pojem, ki je pogosto prisoten v sodobni politični znanosti, pri obravnavi
posameznika v državi, civilni družbi, institucijah in organizacijah, manjšinah, cerkvah,
socialnih in verskih skupinah, narodih, državah predvsem zaradi vse bolj uveljavljene
kulture v svetu (Zver, 1998, str. 67). Avtonomija pomeni tudi samostojnost v sprejemanju
predpisov in upravljanju lastnih zadev (Beran, 1991, str. 25).
Pri ugotavljanju avtonomije univerze je pomembna tudi stopnja avtonomije. V popolni
avtonomiji subjekt avtonomije odloča o tem, kaj bo delal, in o tem, kako bo deloval. Pri
omejeni avtonomiji je postopek določen s strani sistema, npr. s poslovnikom, pravilnikom
ali z drugim zunanjim pravnim aktom in subjekt avtonomije odloča le o tem, kaj bo delal
(Zver, 1998, str. 83).
Moč znanja, po Zgagi (2001, str. 15), predstavlja »notranjo« moč univerze kot ustanove,
ki temelji na znanosti in znanju. Gre tudi za razmerje zunanje moči in univerze ter
znanosti in znanja. Z ene strani se posebej omenja razmerje univerze in političnih
ustanov, z druge strani pa tudi razmerja z ustanovami civilne družbe, čedalje bolj s sfero
ekonomije5. Tukaj se praviloma začenjajo vse razprave o avtonomiji univerze in o
nujnosti, da se zunanje moči v razmerju do moči znanja omejijo. »Avtonomija univerze je
njena moč v razmerju do v njej vnanjih moči«.
Zanimiva je trditev Derride (v Zgaga, 2001, str. 15): »… niti v svoji srednjeveški, niti v

svoji moderni formi Univerza ni razpolagala z absolutno avtonomijo in s strogimi pogoji
svoje enotnosti«. Po njegovem mnenju je bila »Univerza« osem stoletij ime, ki ga je
človeška družba namenila »neki vrsti dodatnega telesa, ki ga je sočasno hotela projicirati
izven sebe in ljubosumno ohraniti v sebi sami, da ga emancipira in kontrolira«. Ali kot
pravi Bourdieu (v Mali, 2001, str. 168): »Za to, da bi dosegli akademsko avtoriteto, je
treba dati bistveno večji vložek, predvsem čas, ki je potreben za to, da lahko kontroliramo
institucionalno omrežje, znotraj katerega se vzpostavlja in izvaja univerzitetna oblast«.

4

Pojem avtonomija je grškega izvora: ontos (sam) in namos (zakon). Označuje možnost posameznika, da brez prisile
sprejema odločitve. Politično se lahko nanaša tudi na samoupravo naroda. V zvezi z akademsko srednjo gre za univerzitetno
avtonomijo. Izraz je utemeljil Wilhem von Humboldt, pomenil pa mu je svobodo profesorjev in študentov, da sami določajo
predmet svojega akademskega interesa, medtem ko naj bi bila merila za izbor kadrov in univerzitetna zakonodaja v domeni
države. (Wikipedia, dosegljivo 31. 11. 2011 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtonomija).
5
Univerza je avtonomna, v kolikor deluje po lastnih pravilih, je pa njena avtonomnost močno okrnjena, kadar mora delovati
skladno z zunanjimi zahtevami. Razsežnost njene avtonomije je odvisna od razmerja družbenih sil, predvsem v politični in
ekonomski sferi (S. Kump (1994): Akademska kultura, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, str. 28).
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2. 1 POMEN IN RAZVOJ AVTONOMIJE UNIVERZE
SLOVENIJI IN EVROPSKEM PROSTORU

V

REPUBLIKI

Univerza6 je tesno povezana z razvojem znanosti in kulture, kot posledica zgodovinskih
socialnih, kulturnih ter ekonomskih vplivov (Jelenc-Krašovec, 2003, str. 44).
Organizirano intelektualno življenje je obstajalo že v starodavnem Babilonu in Egiptu, ko
so bile pred približno štiri tisoč leti razvite prve oblike visokega učenja. Antična Grčija je
imela sistem izobraževanja, ki vseskozi velja za temelj zahodne civilizacije in so ga povzeli
tudi v rimskem imperiju. Zlasti je šlo za idejo o visokošolskem izobraževanju, ki je bila
jasno predstavljena tudi v Platonovih dialogih. Ta tradicija se je kljub padcu imperija
prenesla v Bizanc (Barnett, 1990, str. 17).
Širjenje islama v 7. in 8. stoletju našega štetja je imelo močan vpliv na razvoj visoke
učenosti v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. V začetku 12. stoletja so učenjaki latinske
Evrope množično prihajali v muslimanske šole v Španijo. Za intelektualni preporod
latinskega zahoda v 12. in 13. stoletju, kot osnovo za evropske srednjeveške univerzitetne
študijske programe, imajo tako velike zasluge islamski učenjaki, kar je šlo »v nos«
predvsem rimskokatoliški cerkvi, ki je odklanjala in zavirala razvoj znanosti. Vrhunec
zatiranja nastajajočih univerz je bil v srednjem veku. V tem obdobju se je začela kazati
potreba po druženju profesorjev in študentov, ki so želeli doseči določeno avtonomijo na
svojem področju in zaščititi razvoj znanosti. Profesionalno izobraževanje je bil glavni
razlog za nastanek srednjeveških univerz. Univerza se je tako razvila v zakonito združenje
s specifičnimi pravicami in privilegiji; kot prve so se pojavile filozofska, medicinska,
teološka in pravna fakulteta (Vašcer, 2004, str. 5–6).
Takšna univerza, ki je združevala zgoraj omenjene fakultete, je bila ustanovljena v
Bologni, po nekaterih virih leta 1088, po drugih pa leta 1119. Sestavljali sta jo dve
združenji, in sicer kolegij doktorjev, iz vrst profesorjev, ter združenje študentov.
Najpomembnejši izmed študijskih programov je bil študij civilnega kot kanonskega prava7.
V socialno-političnem smislu je bila Univerza v Bologni pod vplivom bolonjskih meščanov,
za razliko od pariške univerze, ki je bila pod vplivom kraljevega dvora. Model univerze v
Parizu je v tistem času prevladal in je postal zgled za številne, na novo ustanovljene
univerze, med njimi tudi Univerze v Oxfordu, ki je bila ustanovljena okrog leta 1167 in je
pomenila pomembno središče znanosti v 12. in 13. stoletju. V 14. stoletju so se začele
pojavljati krize univerz, saj se je politični in ideološki nadzor nad univerzami stopnjeval. Te
inštitucije so tako postopoma izgubljale svojo moč in pravno avtonomijo, hkrati so
postajale tudi gospodarsko odvisne, medtem ko se je moč cerkvene in državne oblasti
krepila. Slednje je bilo povod za nastanek nacionalnih univerz, začenši z ustanovitvijo
6

»Univêrza je visokošolska izobraževalna in raziskovalna organizacija s pravico podeljevanja akademskih nazivov. Univerze
nudijo izobraževanje na terciarni (dodiplomski) in kvartarni (podiplomski) stopnji«. (Wikipedia, dosegljivo 23. 11. 2011 na
http://sl.wikipedia.org/wiki/Univerza); »Beseda ´univerza´ izhaja iz latinske besede ´universitas´ in izvorno pomeni
korporacijo ali bratovščino, z drugimi besedami združenje učenjakov« (S. Kump (1994): Akademska kultura, Znanstveno in
publicistično središče, Ljubljana, str. 35).
7
»Kanonsko pravo je zbirka cerkvenih zakonov, ki urejajo delovanje in odnose znotraj posameznih Cerkva.« (Wikipedia,
dosegljivo 23. 11. 2011 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kanonsko_pravo).
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univerze v Pragi (leta 1348), Krakovu (leta 1364), Dunaju (leta 1365) in Heidelbergu (leta
1386).8 Zanje je bil značilen močan političen interes ustanoviteljev oziroma stroga
izbirnost primernih profesorjev in tudi študentov, zlasti iz bogatih družin (Vašcer, 2004,
str. 7).
V obdobju verske reformacije se je regionalizacija univerz še povečala, kar je pomenilo
dodatno zmanjšanje njihove avtonomije. Znanstveni napredek je bil možen le zunaj
univerz, pretežno na vzporedno ustanovljenih akademijah znanosti. Kljub slabšemu
položaju se je ob koncu 17. stoletja v Halleju v Nemčiji ustanovila nova univerza, kot prva
moderna univerza. Predavanja niso bila več v latinščini, ampak v nemščini, teologija in
filozofija sta postali strogo ločeni, poudarek pa se je prenesel na matematična ter
znanstvena poučevanja. Akademska svoboda, svoboda profesorjev in študentov je močno
narasla (Vašcer, 2004, str. 8–9).
V 17. in 18. stoletju je država za vojaške ali nacionalne gospodarske potrebe ustanavljala
državne, praviloma vojaške šole. Ta proces se je predvsem stopnjeval v Franciji, v času
Napoleona, v Nemčiji pa v času Humboldta9, znanstvenika, ministra in reformatorja
visokega šolstva.10 Procesi so postali še posebej vidni v Avstriji, v času Jožefa II., in so se
stopnjevali z univerzitetno reformo leta 1849, v začetku Bachovega absolutizma. Ta
sistem se je v Avstriji obdržal do leta 1999. Napoleonov, zlasti pa Humboldtov tip
univerze, sta v času državnega intervencionizma v prvi polovici 20. stoletja kljub načelno
sprejeti avtonomiji postala močno odvisna od države, predvsem pod pritiskom političnih
sistemov fašizma, nacizma in komunizma11. V letih 1945–1950 je sledila nacionalizacija
univerz, zlasti v državah socialističnega bloka, s tem pa tudi močna utesnitev avtonomije v
ekonomskem, organizacijskem in akademskem smislu. Ta sistem se je obdržal do leta
1990 (Toplak, 1999, str. 16).
Avtonomija in svoboda poučevanja ter raziskovanja sta bili temeljni vodili Humboldtove
univerze in prvič v zgodovini je bila priznana tudi univerzitetna raziskovalna dejavnost.
Združenje poučevalne in raziskovalne dejavnosti je pomenilo t.i. akademsko revolucijo, o
čemer govori tudi sociolog znanosti Henry Etzkowitz (2003, str. 295). Vrednotenje
doseženih rezultatov posameznega raziskovalca je potekalo brez zunanjega vpliva, kar je
imelo velik pomen za organizacijsko avtonomijo znanstvenikov in za znanstveno delo, kot
8

W. Rűegg: A History of the University in Europe, Volume 1, Cambridge University Pres, Cambridge 1992, str. 62–65).
»Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt, jezikoslovec, prevajalec, filozof, vladni funkcionar,
diplomat in šolski reformator, spada med najvplivnejše osebnosti v nemški kulturni zgodovini, zlasti kot ustanovitelj
Humboldtove univerze v Berlinu in pruskega izobraževalega sistema, ki je bil kasneje uporabljen kot model za izobraževalne
sisteme v drugih državah« (Wikipedia, dosegljivo 19. 11. 2011 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt).
10
Razprave o avtonomiji univerze se kljub raznovrstnim zgodovinskim kontekstom, iz katerih prihajajo posamezni
udeleženci, in tudi ne glede na različna stališča, ki jih zagovarjajo, praviloma navezujejo na neko skupno točko v
zgodovinskem razvoju univerze kot ustanove. Gre za obdobje razprav o »Ideji univerze«, izhajajoč iz nemške klasične
filozofije, kar se največkrat povezuje s imenom Wilhelma Humboldta. (P. Zgaga (2001):, Znanje je moč, je lahko tudi stvar
demokracije? V: K. Majerhold (ur.), D. Jelovac (ur). Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? Študentska organizacija
Univerze, Zavod Radio Študent, Ljubljana. str. 16).
11
Skupna značilnost teh evropskih procesov je, da si je univerzo podredila država, ki je dajala soglasje k imenovanju
profesorjev, ki so lahko svobodno raziskovali in poučevali. Tako sta se razvila t. i. Nepoleonov in Humboltov tip univerze s
pripadajočo akademsko avtonomijo. (A. Vidonja (2008)). Avtonomija univerze v habilitacijskih postopkih, diplomska naloga
Pravna fakulteta Maribor, str. 7, dosegljivo 4. 7. 2011 na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10920;
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na samostojni poklic. Poklicna vloga znanstvenikov se je institucionalizirala. Univerzitetni
profesorji so postali visoki državni uslužbenci, ki so predstavljali univerzo, izredni
profesorji in docenti pa njihovi pomočniki, ki so bili iz akademskega upravljanja povsem
izključeni. Zasebni docenti so na univerzi lahko poučevali, vendar za svoje delo niso bili
plačani. Univerzitetni profesorji so odločali o podeljevanju nazivov in o drugih
habilitacijskih procesih. Na splošno so imeli na svojem disciplinarnem področju popolno
avtoriteto. Nasproti konservativnim profesorjem se je pojavila skupina docentov in vedno
nove znanstvene institucije, v katere se je vključeval odvečen akademsko visoko izobražen
kader. Na razvoj posameznih znanstvenih disciplin je vplivala tudi medinstitucionalna
mobilnost. Z vedno večjo številčnostjo univerz in tudi drugih tipov znanstvenih ustanov v
drugi polovici 19. stoletja se je povečala tekmovalnost ter s tem povezan razvoj
znanstvenih disciplin (Mali, 2002, str. 53–59, Kump, 1994, str. 45–47).
V Veliki Britaniji se je obdržal angleški tip univerze s povečano vsestransko avtonomijo, ki
pa ni javna ustanova. Omenjeni tip univerze se je v ZDA pod pogoji komercializacije
preoblikoval v t.i. ameriški tip univerze, na eni strani s privatnimi univerzami, financiranimi
kot privatne ustanove, ter na drugi strani z državnimi univerzami z visoko stopnjo
ekonomske in akademske univerze, financirane iz državnega proračuna. Značilnost obeh
tipov univerz je tržna usmerjenost s svojimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti (Borrrero,
1993, str. 29).
Po Igličarju (2001, str. 102) je bistvo univerzitetne avtonomije v svobodi učiteljev pri
poučevanju in raziskovanju, njihovo neposredno sodelovanje pri določanju študijskih
programov, ocenjevanju študentov ter samostojno odločanje pri volitvah učiteljev in
univerzitetnega vodstva. Univerza le tako lahko dobi tisto družbeno moč, ki je pogoj za
izvajanje njenega poslanstva.12 Ta načela so v realnosti spoštovana z različno
intenzivnostjo in doslednostjo. Pogosto so omenjeni principi zgolj cilj, h kateremu teži
dejansko delovanje univerze. Za utrditev vrednot in ciljev, ki naj univerzi omogočijo
tolikšen obseg družbene moči, ki bo zagotavljal njeno avtonomno delovanje, je že leta
1988 več kot 800 univerz v Bologni sprejelo t. i. Magno Charto.
V dokumentu so izpostavljena naslednja pomembna načela:
1. univerza je avtonomna institucija, ki mora biti v svojem raziskovanju in poučevanju
moralno, znanstveno in intelektualno neodvisna od političnih ter gospodarskih
moči;
2. na univerzah je poučevanje tesno povezano z raziskovanjem, saj mora študij
slediti razvoju potreb in zahtevam družbe po znanstvenem napredku;
12

Univerza je pomembno zgodovinsko grajeno okolje z neprecenljivim poslanstvom, v katerem se na osnovi njene dediščine
(zbirke, spomeniki, knjižnice, arhivi, zbirke, muzeji, filozofije, znanstveni zakoni, dosežki in drugo) prenaša želja po
poučevanju in učenju. Gre tudi za ohranitev politike in priznanje akademske skupnosti v širši družbi ter v vsakodnevnem
delovanju institucije kot take. V današnjih kriznih časih deluje tudi kot odziv na razčlenitev politik, znanja in povezovanja
medkulturnih razlik. Gre za družbo prihodnosti v izogib čim manjši nevednosti. Več o dediščini evropskih univerz v: Sanz,
Nuria, Bergan, Sjur (2006): The heritage of European universities, Volume 548, Council of Europe Publishing, (str. 12),
dosegljivo 22. 1. 2012 na:
http://books.google.ca/books?id=M09rKWhN3soC&printsec=frontcover&dq=The+Heritage+of+European+Universities&hl=
en&sa=X&ei=ftJpT6CyCerj4QSLlcz8CA&ved=0CEoQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Heritage%20of%20European%20Uni
versities&f=false.
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3. temeljno načelo univerzitetnega življenja je svoboda raziskovanja, poučevanja in
oblikovanja, zato morajo vlade in univerze zagotoviti spoštovanje te temeljne
zahteve, hkrati pa mora univerza biti odprta za dialog ter ustvarjati idealni prostor
za bogatenje uma, prenašanje znanja, raziskovanja in inovativnosti;
4. univerza mora navsezadnje skrbeti tudi za tradicijo evropskega humanizma in za
celovito znanje.
Za uresničevanje teh ciljev na temelju takšnih načel so potrebna učinkovita sredstva,
prilagojena današnjim razmeram.13
Magna Charta Universitatum predstavlja zavezo evropskih univerz za doseganje
kakovostnega in primerljivega študija ter krepitev avtonomije univerze. Kljub sprejetju te
deklaracije je bilo v desetletnem opazovanem obdobju ugotovljeno, da je prehod od
deklarativnega sprejetja k udejanjanju izjemno težaven, zlasti v izrazito družbeno
nestabilnih okoljih, saj se je ponekod vprašanje univerzitetne avtonomije še poslabšalo. Iz
teh razlogov se je oblikoval predlog za ustanovitev Stalne opazovalnice (Permanent
Observatory) za nadzor pogojev avtonomije, pod katerimi delujejo univerze. Predlog je
podala Univerza v Bologni, ki je k ustanovitvenemu projektu povabila Evropsko rektorsko
konferenco in UNESCO. Glavni cilj takšnega telesa je bil nadzor nad izvajanjem sprejetih
načel Magne Charte (Vidonja, 2008, str. 17).
Bolonjska deklaracija je skupna deklaracija ministrov evropskih držav, ki je bila podpisana
v Bologni, 19. junija 1999. Njena vsebina pomeni prenovo visokošolskega izobraževanja v
Evropi, s temeljnim ciljem po vzpostavitvi Evropskega visokošolskega prostora, ob
upoštevanju povezljivosti in primerljivosti visokošolskih sistemov, osnovanih na dveh
glavnih stopnjah – na dodiplomski in podiplomski. Diploma, ki je po treh letih študija
podeljena na prvi (dodiplomski) stopnji, je ustrezna raven kvalifikacije za evropski trg
dela. Druga stopnja (podiplomska) pa vodi k magisteriju in/ali doktoratu znanosti.
Pomembni cilji deklaracije so še: zagotavljanje pospeševanja mobilnosti študentov,
akademskega in administrativnega osebja, vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za
vrednotenja študijskih obveznosti, priznavanje stopenj – sprejem sistema lahko
prepoznavnih in primerljivih stopenj, aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in
študentov v bolonjskem procesu in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega
šolstva, pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu, pospeševanje privlačnosti
evropskega visokošolskega prostora, vseživljenjsko učenje ter evropski visokošolski
prostor in evropski raziskovalni prostor (Vidonja, 2008, str. 18).
Glavni dokumenti in mejniki, ki so za nadaljnji razvoj univerze v evropskem prostoru
pomembni, so14:
 Bologna, 1988 (Magna Charta Universitatum): postavljena temeljna načela
poslanstva univerz – avtonomije univerz;
13

Magna Charta Univesitatum, Bologna, 18. september 1988, povzeto s spletne povezave MVŠZT 4. 7. 2011:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/#c499; Več o izvoru univerz na: The
Origin Of Universities, dosegljivo 14. 2. 2012 na spletni strani: http://www.cwrl.utexas.edu/~bump/OriginUniversities.html
14
Mejniki in glavni dokumenti: MVŠZT - Dosegljivo 26. 11. 2011 na:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/#c499.
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Lizbona, 1997 (Lizbonska konvencija): konvencija o priznavanju visokošolskih
kvalifikacij v Evropski regiji;
Pariz, 1998 (Sorbonska deklaracija): harmonizacija evropskega visokošolskega
sistema;
Bologna, 1999 (bolonjska deklaracija): vzpostavitev Evropskega visokošolskega
prostora do 2010, ob upoštevanju povezljivosti in primerljivosti visokošolskih
sistemov;
Lizbona, 2000 (Lizbonska strategija): prilagoditev sistemov izobraževanja in
usposabljanja zahtevam družbe znanja in potrebam zaposlovanja;
Praga, 2001 (Praški komunike): razširitev ciljev bolonjske deklaracije
(vseživljenjsko učenje, vloga visokošolskih institucij in študentov ter privlačnost
evropskega visokošolskega prostora);
Barcelona, 2002: podpora trem strateškim ciljem (izboljšanje kakovosti, univerzalni
dostop, odprtost v širše okolje) in akcijskemu načrtu za njihovo uresničitev
(Izobraževanje in usposabljanje 2010);
Berlin, 2003 (Berlinski komunike): dodatne akcije (povezanost evropskega
visokošolskega in raziskovalnega prostora) ter prioritete (vzpostavitev nacionalnih
sistemov kakovosti, uveljavitev dvostopenjskega študija, sprejem sistema
primerljivih stopenj);
Bergen, 2005 (Bergenski komunike): sprejetje splošnega ogrodja kvalifikacij
evropskega visokošolskega prostora, ki ga sestavljajo tri študijske stopnje,
generični deskriptorji za vsako študijsko stopnjo, ki temeljijo na učnih izidih in
kompetencah, ter obseg kreditnih točk na prvi in drugi študijski stopnji ter
standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem
prostoru;
London, 2007 (Londonski komunike): vzpostavitev registra evropskih agencij za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, sprejem strategije evropski visokošolski
prostor v globalnem okolju;
Leuven, 2009 (komunike): socialna razsežnost, vseživljenjsko učenje, zaposljivost,
poslanstvo visokega šolstva, mednarodna odprtost;
Budimpešta-Dunaj, 2010: Budimpeško-dunajska deklaracija.

Omenjeni dokumenti so za razumevanje pojma univerzitetne avtonomije zelo pomembni,
čeprav niso zavezujoči za države. To izpostavlja tudi Ustavno sodišče RS, ko v okviru
ustavno garantirane avtonomije državnih univerz in visokih šol poudarja načela
avtonomije, kot so določanje študijskega režima, oblike in obdobja preverjanja znanja
študentov, tehnologija izvajanja pedagoškega procesa, določanje meril ter postopki za
izvolitve v pedagoške in raziskovalne nazive in izvedba enakopravnega zastopanja
znanstvenih disciplin ter strokovnih področij znotraj univerze (Odločba U-I-34/94 z dne
22. 1. 1998).
Avtonomnost univerz je na nek način obrambna pravica državnega visokega šolstva, da
lahko samostojno in brez posegov države odloča o svoji organiziranosti ter delovanju
(Šturm, 2002, str. 586). Država mora sprejeti pravila in akt o njeni ustanovitvi, vključno s
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pravili o njenem statusu, vodenju in upravljanju, nalogah oziroma dejavnostih, določbe o
medsebojnem razmerju do njenih bistvenih sestavnih delov (fakultete – znanstveni delavci
– pedagoški delavci – drugi delavci – študentje) in opredeliti specifične naloge državne
univerze kot javne službe (Toplak, 1999, str. 61). Država naj po stališču ustavnega
sodišča sprejme tudi določbe o vplivu države in državljanov pri njihovem delovanju. »Šele

po sprejetju teh določb je sploh mogoče govoriti o tem, kdo (kaj) je univerza, ki naj bo
avtonomna. Pri tem mora zakonska ureditev upoštevati, da avtonomnost univerze
predstavlja temeljno svoboščino«.15 Univerza je tako vezana na ustavo in zakone, kot tudi
z ustavno normo o kontroli javne porabe s strani Računskega sodišča v delu, v katerem
pridobi sredstva iz proračuna za financiranje javne službe v visokem šolstvu (Šturm, 2002,
str. 992).
Leta 1991 sta bili na podlagi Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) obe takratni slovenski
univerzi16 (Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru) opredeljeni kot javna zavoda, kajti
Zakon o zavodih17 v 1. členu opredeljuje zavode kot organizacije, ustanovljene za
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. V primeru, da
zavodi opravljajo javne službe ali pa se dejavnosti opravljajo na način in pod pogoji, ki
veljajo za javno službo, se za opravljanje teh služb ustanovi javni zavod (2. odstavek 3.
člena ZZ).
Teoretiki navajajo, da obstaja le en tip pravne osebe (universitas bonorum), ki se v
javnem pravu imenuje zavod, v zasebnem pa ustanova. Po Trstenjakovi (2003, str. 118)
je za zavod bistvena » … zunanje vidna institucija, ki jo sestavljajo osebe in stvari; v tem

se razlikuje od ustanove. Zavodi opravljajo storitve, ki jih mora zagotavljati država. Zavod
nima članov, ampak le uporabnike.«
Za javne visokošolske organizacije je zavod sprejemljiva oblika, navaja Abrahamsberg
(2005, str. 25). Vendar so zavodi lahko le samostojne organizacije, ne pa tudi sestavni
deli le-teh. Najbolj sporen je položaj fakultet, ki so v vseh primerljivih pravnih sistemih
obravnavane kot sestavni deli univerze in nikoli kot samostojne organizacije. Univerze
imajo tudi druge organizacijske dele, kot npr.: oddelke, inštitute, knjižnice itd. V tem
primeru le-te delujejo samostojno. Ker so fakultete sestavni del univerze, jih le-ta tudi
ustanavlja, spreminja in ukinja. Naša ureditev in praksa sta vprašljivi takrat, ko fakultete,
kot dele univerze, ustanavlja država z odloki o oblikovanju univerze in s tem posega v
avtonomijo univerze.18 »Samostojna organizacija je univerza, lahko pa so samostojne tudi

15

Evidenčni stavek (tč. 35, odločbe Ustavnega sodišča RS, U-I-34/94 z dne 22. 1. 1998, dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/AD5991799F4ABCF2C125717200280DB6).
16
Slovar slovenskega knjižnega jezika: univerza –e ž, najvišja vzgojno-izobraževalna in učno znanstvena ustanova.
17
Zakon o zavodih (ZZ), Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami.
18
Nasprotno sicer odločba ustavnega sodišča RS U-I 34/94, objavljena v Ur. l. RS 18/1998.
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različne visoke šole. Toda fakulteta v nobenem primeru ne more biti zavod in torej
samostojni pravni subjekt«.19
Področje visokega šolstva je urejeno z Ustavo Republike Slovenije20, kjer je podano
zagotovilo glede svobode izobraževanja in s tem dolžnost države po ustvarjanju možnosti,
da državljani pridobijo izobrazbo (57. člen Ustave RS). Hkrati je zagotovljena tudi svoboda
znanstvenega in umetniškega ustvarjanja (59. člen Ustave RS). Za pravno regulacijo
visokega šolstva je zapisano izhodišče v določilu 58. člena Ustave RS, ki določa: »Državne
univerze in državne visoke šole so avtonomne. Način njihovega financiranja ureja zakon«.
Navedeni ustavni koncept visokega šolstva je bil zakonsko uveljavljen šele leta 1994. Do
začetka leta 1994 je bila namreč pravna ureditev visokega šolstva vsebovana v t.i. Zakonu
o usmerjenem izobraževanju21. Ta zakon je na enakih načelih urejal organizacijo in
delovanje tako srednjega kot tudi visokega šolstva (sekundarnega in post-sekundarnega
izobraževanja). Številne rešitve, primerne za srednje šole, so bile prenesene tudi na
visokošolsko izobraževanje (sprejemanje študijskih programov, preverjanje in ocenjevanje
znanja ipd.), kar je oviralo neodvisen in kakovosten razvoj univerze ter njeno primerljivost
z evropskimi univerzami in ustaljenimi akademskimi navadami. V sistemu usmerjenega
izobraževanja je bila univerzitetna avtonomija skoraj povsem izničena. Vzgojnoizobraževalne programe in učne načrte posameznih predmetov so sprejemale skupščine
t.i. izobraževalnih skupnosti izven univerze. Pri volitvah univerzitetnih profesorjev je
odločala univerzitetna habilitacijska komisija, ki jo je pretežno delegirala državna oblast
oziroma takratni republiški izvršni svet. Za splošno upravljanje univerze je veljal takratni
tripartitni delegatski sistem, kjer so se odločitve sprejemale soglasno, pri čemer so eno
delegacijo sestavljali predstavniki družbene skupnosti. Moč odločanja o bistvenih
vprašanjih delovanja univerze je bila prenesena izven univerze. Nova zakonska ureditev je
univerzi vrnila velik del njene avtonomije in moči pri odločanju o skupnih zadevah
skupnosti profesorjev ter študentov (Igličar, 2001, str. 98).
Zakon o visokem šolstvu (ZViS)22 je specialni zakon na področju slovenskega visokega
šolstva. Ta zakon opredeljuje univerzo kot visokošolski zavod, vendar so poleg nje tako
opredeljene še fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. ZViS v 10. členu
določa, da je univerza pravna oseba, hkrati pa tudi, da imajo članice univerze (fakultete,
umetniške akademije, visoke strokovne šole in drugi zavodi23) pravice in obveznosti, ki so
določene z ZViS, z Aktom o ustanovitvi univerze in s Statutom univerze. 10. člen ZViS-a
prav tako določa, da članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega
šolstva, za katerega zagotavlja sredstva Republika Slovenija, nastopajo v pravnem
prometu s pooblastili, ki jih določa Akt o ustanovitvi univerze in Statut, v imenu in za
račun univerze. V drugih primerih članice univerze nastopajo v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun v skladu z Aktom o ustanovitvi in s Statutom univerze. ZViS
19

Več o pravnem statusu univerze in njenih članic v: N. Abrahamsberg (2005): Pravni status univerze in njenih članic, str.
20–38, Uprava, 3, št. 2, str. 20–35.
20
Ustava RS, Ur. l. RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991.
21
Zakon o usmerjenem izobraževanju, Ur. l. SRS, št. 11/1980, spremembe Ur. l. RS, št. 12/1996-ZGim.
22
Zakon o visokem šolstvu (ZViS), Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami.
23
Zakon o visokem šolstvu pozna tudi »samostojne visokošolske zavode«, ki po definiciji 11. člena ZViS niso javni
visokošolski zavodi.
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torej članice univerze imenuje visokošolski zavodi, zavodi pa so po določilih ZZ samostojne
pravne osebe, v kolikor zakon (ali odlok) ne določa drugače. ZViS tudi ločuje primere, ko
članice univerze nastopajo v okviru univerze in v njenem imenu ter za njen račun, ter
primere, ko nastopajo v lastnem imenu in za svoj račun. Sledi torej, da ZViS članicam
univerze vendarle pripisuje nekatere oznake pravne subjektivitete, kar posledično vodi k
večinski sestavljenosti univerze. Nadalje ZViS določa, da članice univerze pri izvajanju
nacionalnega programa visokega šolstva, za katerega zagotavlja sredstva Republika
Slovenija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih določa Akt o ustanovitvi
univerze in Statut v imenu in za račun univerze (3. odstavek 10. člena ZViS-a). Vse to
sproži vprašanje, ali imajo le omejeno pravno subjektiviteto in ali izvajajo nacionalni
program visokega šolstva kot »zastopniki« univerze, ki ima edina pristojnosti partnerja
države za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva. V prid tej trditvi je določba
ZViS, da v drugih primerih članice univerz nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun v skladu z Aktom o ustanovitvi in s Statutom univerze24. Vendar pa
določilo 11. člena ZViS povzroča še dodatne nejasnosti, ko pravi, da se fakultete in
umetniške akademije, ki niso javni visokošolski zavodi in visoke strokovne šole, lahko
ustanovijo kot samostojni visokošolski zavodi ter so pravne osebe. Tako se zastavlja
vprašanje: »Ali javni visokošolski zavodi niso pravne osebe, v kolikor niso ustanovljeni kot
univerza, za katero pa ZViS izrecno določa, da je pravna oseba?« Glede na določilo ZViS-a
se lahko v univerzo vključijo kot pridružene članice samostojni visokošolski in drugi
zavodi25, kar zopet sproži dilemo, ali je mogoče, da je univerza sestavljena iz članic, ki
niso pravne osebe, in pridruženih članic, ki so pravne osebe. »Ugotovimo lahko, da je pri

tolmačenju ZViS-a mogoče priti do diametralno nasprotnih zaključkov, ob hkratnem
upoštevanju ZZ pa se število takšnih kombinacij samo še poveča.« (Vidonja, 2009, str.
10–12).
Omenjeni problem je bil izpostavljen tudi pri pripravi predloga Zakona o univerzi26.
Rektorska konferenca je 18. junija 2008 ustanovila delovno komisijo za pripravo osnutka
omenjenega zakona. Pripravila je dva modela, ker člani niso bili poenoteni ravno glede
vprašanja pravne subjektivitete članic. V enem modelu je bil obravnavan predlog, da je
pravna oseba zgolj univerza, ki ima svoje organizacijske enote, v drugem pa, da imajo ob
univerzi podeljeno pravno subjektiviteto tudi članice (Vidonja, 2009, str. 12).
Ustavno sodišče RS je na podlagi analize ZViS-a (Ur. l. RS, št. 67/1993) ugotovilo
protiustavnost določil27, nanašajoč se na pravno subjektiviteto univerze, predvsem v dveh
pogledih, in sicer ZViS daje avtonomnost vsem visokošolskim zavodom (6. člen ZViS-a), to
so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke šole, kar je v nasprotju z določbo
58. člena Ustave RS, ki določa, da so avtonomne samo državne univerze in državne visoke
24

Zakon o visokem šolstvu (ZViS), 4. odstavek 10. člena.
Zakon o visokem šolstvu (ZViS), 1. odstavek 12. člena.
26
A. Vidonja je bil član omenjene delovne skupine. Gradivo je bilo interno in posledično neobjavljeno. Delovna skupina je z
delom končala in tako tudi prenehala s sklepom Rektorske konference Republike Slovenije z dne 8. 7. 2009. (A. Vidonja,
diplomsko delo: Avtonomija univerze v habilitacijskih postopkih, 2009, Pravna fakulteta Maribor, dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10920.
27
U-I-34/94 z dne 22. 1. 1998, dosegljivo 4. 7. 2011 na: http://odlocitve.us-rs.si/usrs/usodl.nsf/o/AD5991799F4ABCF2C125717200280DB6.
25
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šole. V nasprotju z ustavno normo je tudi avtonomnost članic univerze ob hkratni
avtonomiji univerze, saj gre za notranje protislovje. Avtonomnost dveh ali več subjektov
na istem področju odločanja in delovanja je nelogična ter lahko povzroča neizvršljive
spore. V nadaljevanju Ustavno sodišče RS ugotavlja protiustavnost ZViS-a, ker je v
nasprotju z načeli pravne države28 in ne opredeljuje osnovnih značilnosti statusnopravnega položaja članic univerze, saj iz zakona ni jasno, zakaj se sploh uporablja izraz
članice univerze – ali gre le za terminološki ostanek nekdanje ureditve (združenja članic)
ali pa naj bi ta izraz tudi v sedanji ureditvi kakorkoli nakazoval na notranjo ureditev
univerz. ZViS jasno ne določa, ali so fakultete in druge članice univerze tudi pravne osebe.
S tem je posledično negotov tudi pravni status same univerze. Če je univerza združenje
članic, pomeni nasprotje ustavni določbi o avtonomnosti državne univerze. Ustavno
sodišče domneva obstoj določene svojevrstne »sui generis« sestavljene pravne osebe, kar
bi zlasti pomenilo zahtevo po dodatni normativni ureditvi takšnega tipa pravnega
subjekta. S tem, da zakonodajalec ni uredil ali pa je premalo natančno uredil ta vprašanja,
je kršil tudi 57. in 59. člen Ustave RS, saj ni izpolnil nalog, ki jih ima na področju visokega
šolstva na podlagi »organizacijsko- pravnega institucionalnega jamstva države.« (Toplak,
1999, str. 63). S tega vidika Igličar (2001, str. 103) navaja, da je z zakonsko definicijo
same avtonomije povečana tudi pravna varnost za univerzo oziroma visokošolske zavode.
»S tem je visoko šolstvo zavarovano pred morebitno samovoljo države in pred prostim

ukrepanjem državnih organov, ki bi, ob odsotnosti zakonskih norm, lahko nastopali
preprosto z argumentom moči. Trdnost in relativna trajnost univerzitetne avtonomije sta
torej večji, če je obseg avtonomije zagotovljen z zakonom. Pravna ureditev se na tem
področju kaže kot instrument za institucionalizacijo moči profesorjev in študentov ter
njihovih interesov, torej kot varuh interesov univerze v razmerju do države.«

2. 2 UNIVERZA KOT NOSILEC JAVNIH POOBLASTIL
Javno pooblastilo je ustavnopravni institut (121. člen in drugi, Ustava RS), preko katerega
država zaradi večje ekonomičnosti, učinkovitosti, racionalizacije, konkurenčnosti in
nujnosti neodvisnega upravljanja oziroma potrebe po samoregulaciji zaupa izvajanje
oblastnih upravnih nalog nedržavnim organom. Nedržavna uprava se oblikuje tudi iz
potrebe neodvisnega upravljanja oz. avtonomije v razmerju do vlade oz. izvršilne veje
oblasti (Kovač, 2006, str. 2).

»Posredno je javno pooblastilo ustavni institut tudi preko ustavne omejitve državne
suverenosti s polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Evropski skupnosti oz.
Evropski uniji in s tem neposredne veljavnosti pravnega reda ES pri nas, skupaj s prakso
Sodišča ES.« Zato morajo načela pravne varnosti, sorazmernosti, poštenega postopka ter
narava in obseg nalog, ki se lahko delegirajo, biti upoštevani tudi v pozitivnih slovenskih
predpisih ter upravni in sodni praksi (Kovač, 2006, str. 20).
Javno pooblastilo se lahko podeli le z zakonom, v katerem je izrecno določen:
 nosilec javnega pooblastila;
28

L. Šturm (2002), Komentar Ustave Republike Slovenije, Ljubljana, str. 52.
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 pogoj/i za pridobitev javnega pooblastila;
 postopek podelitve javnega pooblastila;
 obseg javnega pooblastila;
 pristojnost za odločanje v posameznih upravnih zadevah.
Značilnosti nosilcev javnih pooblastil se kažejo v tem, da ti subjekti niso vključeni v
organizacijsko strukturo državne uprave, temveč imajo lastno pravno-subjektiviteto in
organiziranost, ki je prilagojena njihovim specifičnim funkcijam (Androjna in Kerševan,
2006, str. 43–44).
Nosilci javnega pooblastila so lahko pravne osebe zasebnega ali javnega prava ali fizične
osebe, ki na podlagi zakona pridobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
državne uprave. Najpogostejši nosilci javnih pooblastil so osebe javnega prava (zlasti
agencije in zbornice); ustanovi jih država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava
z aktom na podlagi zakona. Mnoge so ustanovljene kot posebne institucije, npr.
zdravniška, odvetniška, obrtna, kmetijska, gozdarska zbornica ali pa jim država določi
status npr. javni zavod, javno podjetje.29
Javni sektor je zaradi družbenega, gospodarskega in tehnološkega razvoja postavljen pred
izzive, kot so: privatizacija, decentralizacija in deregulacija, outsourcing (prenos nalog
izvajalcev iz organizacije), delovanje po načelih učinkovitosti in uspešnosti, usmerjenost k
uporabniku, odprtost, preglednost ter apolitičnost opravljanja strokovnih nalog. Javno
pooblastilo uresničuje vse navedene smernice, vendar se v pravnih redih posameznih
držav izraža zelo različno, pretežno skozi oblikovanje in delovanje raznih izvršilnih ter
nevladnih agencij. Zaradi servisne usmerjenosti države in uprave k uporabnikom javnih
storitev država prenaša vse več neoblastnih nalog, ki primarno pomenijo izvajanje javnih
služb oziroma opravljanje strokovnega dela kot podlage za izvajanje javnih služb (Kovač,
2006, str. 22–23).
Univerza z vidika upravnega prava predstavlja izvajalca negospodarske javne službe30 in
nosilca javnih pooblastil iz državne pristojnosti (ustanovitelj je država). Temeljno
zakonodajo na tem področju predstavljajo Zakon o visokem šolstvu (ZViS), akti univerze
in Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), v primerih, ko se odloča o pravicah in
obveznostih uporabnikov njenih postopkov (Vidonja, 2009, str. 22). Razmerje med
splošnim upravnim postopkom v razmerju do posebnega upravnega postopka je urejeno
na način, da se o vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim upravnim postopkom (z
ZViS-om), uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka (z ZUP-om). Določila ZUP-a
se torej uporabljajo subsidiarno in smiselno – v primerih, če ni posebnih predpisov in s
tem posebnih procesnih določb (Jerovšek in dr., 2004, str. 47).

29

Komisija za preprečevanje korupcije, dosegljivo 30. 11. 2011, na: http://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihovedolznosti/kdo-so-zavezanci/nosilci-javnih-pooblastil.
30
Kot že omenjeno – najbolj splošni zakon (lex generalis), ki ureja statusno-pravna vprašanja javnih zavodov in opravljanje
negospodarskih javnih služb, med katere sodi tudi javna služba v visokem šolstvu, je Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96). Na področju visokega šolstva vprašanje javne službe pa ureja ZViS kot specialni zakon (lex specialis); Glej Odločbo
Ustavnega sodišča: U-I-156/08-16 z dne 14. 4. 2011; dosegljivo14. 4. 2011 na: http://odlocitve.us-rs.si/usrs/usodl.nsf/0/5789f84495341c6fc1257885002bfd0b/$FILE/U-I-156-08.pdf.
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Temeljni akt Univerze v Ljubljani je Statut, s katerim ureja svojo organizacijo in delovanje
(19. člen ZViS-a). Je najvišji akt, ki mora biti skladen z ustavo, zakonom in Aktom o
ustanovitvi univerze. Je splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Državne univerze v
delu, kjer opravljajo javno službo (storitve visokošolskega izobraževanja), izvršujejo javna
pooblastila. Drugi akti oziroma predpisi, ki jih sprejme univerza ali njene članice, so
pravilniki, navodila, merila, ki morajo biti skladni s statutom in ne smejo določati manj
pravic, kot je to določeno v statutu, lahko pa podrobneje razčlenjujejo posamezna
področja. Le-ta so31:
 pravne in splošne zadeve (zlasti pravila o organizaciji in delovanju na posameznih
fakultetah);
 finance, računovodstvo, revizija;
 informacijski sistem;
 kadri in habilitacije;
 pedagoško delo;
 raziskovalno, razvojno delo in intelektualna lastnina;
 študijsko področje na UL;
 vpis na UL;
 pravice in dolžnosti študentov;
 obštudijska dejavnost;
 kakovost;
 mednarodno sodelovanje;
 varovanje gradiva;
 priznanja in nagrade na UL;
 tutorstvo.
Za potrebe magistrskega dela se bom v nadaljevanju osredotočila na področje habilitacij
oziroma na procesno ureditev vodenja habilitacijskih postopkov na Univerzi v Ljubljani.

2. 3 UNIVERZA V LJUBLJANI – RAZVOJ IN SEDANJI POLOŽAJ32
Zgodovina izobraževalnega sistema na slovenskem sega v leto 1597, ko so jezuiti33 tega
leta prišli v Ljubljano. Delovali so v času protireformacije, katoliške prenove in poznega
humanizma. Za svoj čas so vzpostavili napreden, zelo skladen in enoten vzgojnoizobraževalni sistem, metode vzgojno-izobraževalnega procesa in discipline pa so bile
podrobno urejene. Omejevali so se na srednje in višje šolstvo (filozofsko in teološko
fakulteto), elementarno šolstvo so prepuščali drugim, kajti jezuitski red je bil preveč
pomemben, da bi se ukvarjal s poučevanjem branja in pisanja. V skladu s splošno prakso
16.–18. stoletja, je bil pouk latinščine glavni cilj jezuitskega gimnazijskega pouka.
Uporaba drugih jezikov, tudi nemščine, je bila prepovedana (UL, 2011).

31

Univerza v Ljubljani, dosegljivo na:http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani.aspx
Zgodovina Univerze v Ljubljani, dosegljivo 21. 11. 2011, na UL: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/zgodovina_ul.aspx.
33
Jezuíti so kot skupnost moških redovnikov rimskokatoliške cerkve, ki jo je leta 1534 ustanovila skupina diplomirancev
pariške univerze, ki jo je vodil Ignacij Lojolski. Uradno ime za skupnost jezuitov je Družba Jezusova iz latinskega Societas
Iesu oz. Societatis Jesu. Na svetu je danes okoli 21.000 jezuitov, katerih geslo je »Vse v večjo Božjo slavo« (latinsko Ad
maiorem Dei gloriam). (Wikipedia, dosegljivo 21. 11. 2011, na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba_Jezusova).
32
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V Ljubljani so z gimnazijskim poukom (prvima dvema razredoma) začeli že v letu svojega
prihoda. Leta 1619 so šestim gimnazijskim razredom dodali še pouk moralne teologije
(kazuistike34), pozneje pa še druge predmete. Od začetka 18. stoletja so bili v Ljubljani
trije letniki filozofskega študija, leta 1704 so odprli stolico za logiko in cerkveno pravo, leto
kasneje stolico za fiziko in matematiko, leta 1766 pa za mehaniko (UL, 2011).
Sredi 18. stoletja se interesi države in jezuitov niso več ujemali. Leta 1773 je papež
jezuitski red razpustil, šole pa je prevzela država, profesorji so bili deloma drugi duhovniki,
počasi in vedno bolj tudi neduhovniki. Cesar Jožef II. je visokošolski študij moderniziral in
koncentriral v večjih središčih, zato je bila leta 1783 v Ljubljani ukinjena teologija, leta
1785 še filozofija, ostal je le medicinsko-kirurški študij. Filozofski študij je bil obnovljen
leta 1788, teološki pa leta 1791. Da bi nivo univerzitetnega študija vendarle nekoliko
dvignili, so se po bavarskem vzoru v času Jožefa II. odločili za dualni sistem
visokošolskega študija: za popolne univerze in za liceje35. Popolni univerzitetni študij, ki je
bil takrat mogoč samo na Dunaju (Avstrija), Pragi (Češka) in Freiburgu (Nemčija), naj bi
bil pridržan samo »izbranim talentom«. Univerze v Innsbrucku in Gradcu (Avstrija) ter
Olomucu (Češka) so bile spremenjene v liceje. Študentje so lahko izbirali med popolno
akademsko izobrazbo v omenjenih treh univerzitetnih centrih ali bolj praktično poklicno
licejsko izobrazbo na licejih v provincah, kar je omogočilo izbiro nižje in višje uradniške
kariere (UL, 2011).
Tudi Cesarsko-kraljevi licej v Ljubljani je po svojem izvoru spadal v akademske ustanove,
ki so po ukinitvi jezuitskega reda v deželnih glavnih mestih morale prevzeti nalogo
znanstveno-izobraževalnih ustanov, ni pa jim bilo dovoljeno podeljevati akademskih
nazivov. Filozofski študij je bil »splošni humanistični uvod« v nadaljnji študij, kjer so
predavali predmete, ki so bili nujno potrebni za nadaljnji študij in jih je moral spoznati
vsak slušatelj na licejih ali na univerzah ne glede na svojo bodočo študijsko pot in ne
glede na bodoči poklic. Filozofija, matematika, grščina, praktična filozofija in verouk so
sestavljali splošno-izobraževalno osnovo nadaljnjih, poklicno že diferenciranih licejskih ali
univerzitetnih študij. Mediko-kirurški študij na liceju v Ljubljani naj bi izobraževal
zdravstveno osebje nižje vrste po hitrem študijskem kurzu. Pravi razvoj je ta študij
dosegel v tridesetih letih. Vsi njegovi profesorji so takrat že posedovali doktorat iz
medicine. V vsebinskem pogledu, z delitvijo medicinske stolice v teoretično in praktično,

34

A. Mlinar (2007). Kazuistika, Bogoslovni vestnik, 67, št. 2, str. 281-301: »Klasična kazuistika je disciplina ali umetnost
uporabe abstraktnih načel, maksim in pravil v posamičnih primerih (casus conscientiae), in sicer z namenom, da bi bolje
obvladali mejne primere. Toda kazuistika kot »varnejša pot«, včasih bolj znana v anglosaškem pravnem sistemu, danes ni
najbolj prepričljiva. Razloga sta predvsem dva: na eni strani večja ali manjša prednost pravnih predpisov na moralnem
področju, na drugi strani pa izginjanje pomembnih tem družbenega in gospodarskega življenja«. Dosegljivo 23. 11. 2011,
na: http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-07-2-10-MlinarKazuistika.pdf.
»Licej je ime učenjaške ustanove, ki je skozi čas upravljala različne funkcije. Prvotno je bil filozofska šola, ki jo je osnoval

35

Aristotel, kasneje filozofsko-teološka šola za jezuite, ki so se tu pripravljali za študij na univerzi. V času Ilirskih provinc je bila
šola uvedena tudi na slovenskem območju, ko je nadomestila gimnazijo. Po letu 1907 je ime prevzela katoliška cerkev za 6letno srednjo šolo za dekleta (dekliški licej). Licej je bila ustanova za filozofski in teološki študij z akademskim značajem, ki
je sledila na gimnazijo. Glede funkcije so bile fakultete podobne univerzam. Predvsem so na licejih duhovnike strokovno
izobraževali. Do 19. stoletja so se pa tudi drugi študenti izobraževali na licejih. Licej se je od univerze razlikoval v glavnem
v tem, da je imel samo dve fakulteti teološko in filozofsko, univerza pa je imela filozofsko, teološko, pravno in medicinsko
fakulteto. Liceji niso smeli podeljevati akademskih stopenj (promocije, habilitacije). Niso poznali akademske svobode«.
(Wikipedia, dosegljivo 21. 11. 2011, na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Licej).
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se je takratni učni načrt v Ljubljani približal študijskemu sistemu medicine v drugi polovici
19. stoletja (UL, 2011).
Teološka licejska stolica v Ljubljani je omogočala tako znanstveno izobraževanje teologov,
kakor duhovnikov za praktično dušnopastirsko delo. Gre za Rautenstrauchovo reformo
avstrijskega teološkega študija iz leta 1774, ki je vzgojo dušnih pastirjev postavila za
princip celotnega teološkega študija. Poseben pomen je namenjala pastoralnim
predmetom (pastoralni teologiji36 in katehetiki37). Učni jezik je bila latinščina, le
pastoralno teologijo so že od začetka 19. stoletja poučevali v slovenščini. Vzporedno s
slovenskimi predavanji pastoralke so bogoslovce v Ljubljani obvezno učili tudi slovenščino.
Po ustanovitvi stolice za slovanski (slovenski) jezik na filozofskem študiju ljubljanskega
liceja v letu 1817, so morali slušatelji drugega letnika ljubljanske teologije obvezno
poslušati ta predavanja. Na splošno so vse družbene plasti v Ljubljani imele dostop do
licejskih študij. Na obeh učnih ustanovah (gimnaziji in višjih študijih) so prevladovali
kmečki sinovi, ki so jim sledili še meščanski, plemiški in uradniški sinovi (UL, 2011).
V letih 1809–1813 so v Ljubljani gospodovali Francozi. Ljubljana je bila glavno mesto
Ilirskih provinc, ki so segale od vzhodne Tirolske do Boke Kotorske. S šolskim letom
1810/11 so tu začele delati »centralne šole« (écoles centrales), kot prava univerza, s
petimi študijskimi smermi: za zdravnike, kirurge, inženirje, arhitekte, pravnike in teologe.
Prvi letnik je bil za vse smeri enak in je imel predavanja iz govorništva, metafizike in
fizike. Študij je bil predviden na štiri, za medicino in kirurgijo pa pet let. Centralne šole so
imele pravico podeljevati akademske naslove. Predavanja so bila v latinskem in
francoskem jeziku, deloma pa tudi v nemškem. Študija na ljubljanski francoski univerzi žal
ni končal nihče, saj je delovala le tri leta. Avstrijci so šele po ponovni zasedbi slovenskih
dežel leta 1814 vrnili šolstvo v prejšnje stanje (UL, 2011).
Z revolucijo 1848 se je kot del slovenskega narodnega programa začel tudi boj za
slovensko univerzo. Aprila 1848 so s pobudo začeli graški Slovenci, najbolj jasno pa jo je
oblikoval kranjski deželni zbor februarja 1898. Po koncu prve svetovne vojne in propadu
habsburške monarhije je bila Univerza v Ljubljani prioritetni cilj, ki ga je bilo treba
uresničiti (UL, 2011).
V juliju 1919, po sprejetju Zakona o univerzi v Ljubljani, s teološko, pravno, filozofsko,
tehnično in nepopolno medicinsko fakulteto, je bilo 31. avgusta imenovanih prvih 18
profesorjev, 12. novembra so bili izvoljeni rektor in dekani, zatem pa je bilo 3. decembra
organizirano prvo predavanje. Danes ljubljanska univerza združuje 23 fakultet in 3
akademije, na katerih se gojijo vsa področja znanosti in umetnosti: humanistika,
36

Pastoralna teologija je teološka (sistematična) in praktična (aplikativna) veda, utemeljena na svetopisemskih osnovah,
razumevanju le-teh v zgodovini in delovanju Cerkve ter na novih teoloških (ekleziloških) spoznanjih. (R. Valenčič (2010).
Osnove pastoralne teologije, Družina, str. 9; Dosegljivo 21. 11. 2011 na:
http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/C672342190B04B83C125781700425352/$FILE/OSNOVE%20PASTORA
LNE%20TEOLOGIJE_M.PDF.
37
Katehetika je neke vrste verouk oziroma nedeljska šola. Katehet je učitelj vere, medtem ko kateheza pomeni poučevanje
vere. Dosegljivo 21. 11. 2011 na: http://www.beepworld.de/members29/udkleksikon/podrocje2.htm.
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družboslovje, umetnost, medicina, naravoslovje, tehnika in tehnologija. Pridruženi sta tudi
Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Je
največja in najboljša visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Republiki
Sloveniji38. Zaposluje 5761 delavcev. Od tega je 2752 učiteljev in sodelavcev, ki so
večinoma registrirani tudi kot raziskovalci, 954 raziskovalcev (skupaj z mladimi
raziskovalci), drugi pa so strokovni, tehnični in administrativni sodelavci39. V evropskem
merilu predstavlja po številu študentov večjo, po številu zaposlenih pa srednje veliko
visokošolsko institucijo (UL, 2011).
Zaradi svoje bogate tradicije, kakovosti in velikosti je vseskozi osrednja slovenska
univerza. V svojem poslanstvu se je zavezala, da bo utrjevala akademsko skupnost
profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, da bo gojila akademsko
odličnost in svobodo ter etičen in odgovoren odnos do države, političnih strank, korporacij
pa tudi do mednarodnega okolja. V zadnjih dveh desetletjih se je svet kljub vsem krizam,
krčem in težavam globaliziral. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je Univerza v Ljubljani
videla veliko priložnost, da postane del evropskega visokošolskega prostora. Potrebne so
bile prilagoditve evropskim smernicam izobraževanja, ki so zapisane v Bolonjski
deklaraciji40, ki temelji na prenovi študijskih programov in njihovem kreditnem
ovrednotenju41. Po osamosvojitvi Slovenije se je univerza »preobrazila« v izrazito odprto,
v evropskem prostoru konkurenčno in sodobno ustanovo, ki je usmerjena v prihodnost.
Deluje po načelih integriranosti, decentraliziranosti in pluralnosti. Kot taka je ugledna in
močna univerza, ki zagotavlja obstoj jezika, kulture ter naroda kot celote.42

38

Univerza v Ljubljani je najboljša univerza v Sloveniji, kar dokazuje mednarodna spletna lestvica univerz na svetu
Webometrics (http://www.webometrics.info), ki je UL uvrstila na 81. mesto (najboljše mesto doslej na tej lestvici). V
primerjavi z lanskim letom je UL napredovala kar za 126 mest. Univerza v Mariboru se uvršča na 614. mesto, Univerza na
Primorskem na 1465., Univerza v Novi Gorici pa na 5423. mesto. V evropskem merilu je Univerza v Ljubljani na 13. mestu
(Univerza na Dunaju na 10. mestu, vodi pa še vedno Univerza v Cambridgeu), v primerjavi z univerzami držav srednje in
vzhodne Evrope je UL na prvem mestu. Tako je prehitela Masarykovo univerzo (Češka) in Karlovo univerzo iz Prage (Češka).
Novica je dosegljiva 14. 2. 2012 na spletni strani UL: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=6856.
39
Podatki izhajajo iz Poslovnega poročila UL za leto 2010, dosegljivo 21. 11. 2011 na: http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/letno_porocilo/PoslovnoPorociloUL2010.pdf.
40
Bolonjska dekaracija (1999), MVŠZT, dosegljivo 1. 7. 2011 na:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/.
41
Slovenija je v letu 2009 dokončno prešla na bolonjski sistem v organizacijskem smislu, v vsebinskem pogledu pa je
reforma neprekinjen proces. Izkušnje v državah, ki so bolonjsko reformo izvedle precej pred Slovenijo (npr. Italija, Francija)
kažejo na to, da je potrebno programe nenehno spremljati, jih dopolnjevati ter se odzivati na razvoj znanosti in na potrebe
trga dela. Ena od nevarnosti v tem sistemu je, da najbolj sposobni in najbolj talentirani študenti, ki so prihodnja
intelektualna, znanstvena in gospodarska elita Slovenije, trenutno ne prejema dovolj pozornosti, zlasti na prvi bolonjski
stopnji je množica povprečnežev in samo individualnim učiteljem in oddelkom je prepuščeno, koliko dodatne vzpodbude na
predavanjih bodo deležni. Univerze v razvitem svetu ta problem rešujejo na različne načine. V velikih in dobro razvitih
sistemih (npr. v ZDA, Veliki Britaniji in Franciji), so takim študentom na voljo elitne univerze (v Franciji, t.i. Grandes Ecolles).
Na večjih državnih univerzah (State universities) v ZDA, ki so nekoliko podobne npr. Univerzi v Ljubljani, problem rešujejo z
uvedbo vzporednih predmetov kot »honours courses«, kjer se snov obravnava bolj poglobljeno in na višjem zahtevnostnem
nivoju. Žal pa je za Slovenijo obstoj elitne univerze vsaj za sedaj znanstvena fantastika (razen če bi iz obstoječih univerz
pobrali zares najboljše strokovnjake ter dodatne pritegnili iz tujine, čemur finančno stanje Slovenije in še posebej obstoječi
plačni sistem v javnem sektorju nikakor nista naklonjena); F. Forstnerič (2011), Prispevek k razmisleku o razvoju
slovenskega visokošolskega prostora. Dosegljivo 8. 2. 2012 na:
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/Forstneric_Franc.pdf.
42
Več o organizacijskem razvoju univerze in njenih članic, kadrovskem potencialu, študijskih programih, pedagoškem in
raziskovalnem delu, mednarodni dejavnosti, računalništvu in informatiku, založniški in publicistični dejavnostih ter o
prostorskih razmerah v: J. Ciperle (ur.), A. Krbavčič (ur.) (2009): 90 let Univerze v Ljubljani, rektorat Univerze, Ljubljana,
783 strani.
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3

VRSTE JAVNIH POOBLASTIL UNIVERZE V LJUBLJANI V
RAZMERJU DO VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV

Javno pooblastilo je pojav današnje družbe, saj mora država zaradi modernizacije javnega
sektorja, ki zajema elemente privatizacije, decentralizacije, deregulacije, outsourcinga
(prenos nalog izvajalcev iz organizacije) ter delovanja po načelih, kot so: učinkovitost,
uspešnost, usmerjenost k uporabniku, odprtost in preglednost in nenazadnje tudi
apolitičnost opravljanja strokovnih nalog, prenašati vse več neoblastnih nalog, ki v osnovi
pomenijo izvajanje javnih služb oziroma opravljanje strokovnega dela kot podlage za
izvajanje javnih služb. Zaradi vseh teh zahtev se uveljavljajo in prepletajo pravni,
sociološki, ekonomski, organizacijski, kadrovski in drugi vidiki obravnave javnega
pooblastila. Izvajanje javnega pooblastila pomeni določanje pravic in obveznosti pri
izvajanju upravnih nalog, ki morajo biti v pravni državi utemeljene (Kovač, 2006, str. 20–
23), saj je v pravilno razumljenem pojmu pravne države nadvse pomembna svoboda
državljanov/posameznikov ter ustvarjanje pogojev, pod katerimi se lahko svobodna volja
enega po nekem splošnem zakonu svobode združi s svobodno voljo drugega. Ker je
relativna svoboda nujni sestavni del katerekoli človeške in družbene avtonomije, lahko to
deluje le, če obstaja dovolj svobode, denimo na pedagoškem področju, ali drugem
strokovnem ter organizacijskem delovanju (Cerar, 2011, str. 92).
Javnega pooblastila se zaradi varovanja javnega interesa ne more in ne sme podeljevati
vsevprek, obstajati mora utemeljenost in legitimnost vzroka zaupanja javnega pooblastila,
ki se formalnopravno izrazi z ustavno zahtevo prenosa nalog državne uprave le z zakonom
(Kovač, 2006, str. 21). Javni interes se nanaša na vse državljane/posameznike, njegovo
varovanje pa je primarno naloženo organom javnega prava, zato mora javna funkcija
vsebovati visoko stopnjo pravne in osebne odgovornosti ter etičnih standardov. Gre za
zaščito javne varnosti in premoženja, boljše kvalitete življenja ter kot varovalka, ki skrbi za
presojo upravičenosti državnega posega tam, kjer je seštevek pravic posameznikov
močnejši od pravice vsakega posameznika. Gre za občutljivo kategorijo, ki je lahko zelo
hitro izkoriščana, zato mora biti test prevladujočega (najmočnejšega) javnega interesa
čim bolj dolgoročne narave za zaščito osnovnih vrednosti državljanov (zdravje, varnost,
okolje) in naj bi se ga posluževali v kar največji meri na vseh ravneh (Pečarič in Bugarič,
2011, str. 25– 32).
Izvrševanje javnih pooblastil se kaže v različnih oblikah. Gre za pravna in materialna
dejanja. Za pravne akte, s katerimi se izvršujejo oblastna javna pooblastila, je značilno, da
so določeni s pravnim redom in da nujno ter neposredno povzročajo pravne učinke, iz
materialnih dejanj (oblastnih in neoblastnih) pa neposredno ne izhajajo nujno kakšni
pravni učinki. Upravni pravni akt je izjava volje upravnega organa, ki ima neposredne
pravne posledice, saj ustvarja nova pravna pravila oziroma konstitutivno ureja pravna
razmerja. Iz ustavne in zakonske opredelitve javnega pooblastila izhaja, da so zadeve, ki
se lahko zaupajo kot javno pooblastilo, treh oblik, in sicer:
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• urejanje razmerij širšega pomena s splošnimi akti;
• odločanje o pravicah in obveznostih v posamičnih stvareh;
• druga javna pooblastila (opravljanje materialnih dejanj).
Gre za tri različne vrste upravnih nalog, ki so vsebina javnega pooblastila, kar vpliva na
različne načine izvrševanja javnega pooblastila (v Kovač, 2006, str. 204–205).
Ustava RS javno pooblastilo ureja neposredno v drugem odstavku 121. člena, kjer določa,
da se »javno pooblastilo podeli določenim subjektom z zakonom za izvajanje nekaterih
funkcij državne uprave«. Ustava RS opredeljuje javno pooblastilo kot pravico
posameznikov in organizacij, ki niso državni organi, da izvršujejo funkcije uprave (Kovač,
2006, str. 139, 140).
Poleg členov 120.–122. Ustave RS določa vrsto načel in pravil, ki veljajo (tudi) za upravo
in nosilce javnih pooblastil. Pirnat v komentarju k 121. členu Ustave RS le-te sistematično
deli na tri skupine, ki se delno prepletajo (Pirnat v: Šturm, 2002, str. 886–893, Kovač,
2006, str. 142):

1. tista, ki se nanašajo na splošno izvrševanje oblasti – to sta 2. člen o pravni državi
in 120. člen o zakonitosti in vezanosti na ustavo in zakon;
2. tista, ki se nanašajo na nosilce javnih pooblastil, ki so pri izvrševanju javnega
pooblastila izenačene z organi državne uprave – to so členi 22. o enakem varstvu
pravic, 25. o pravici do sodnega varstva, 26. o pravici do povračila škode, 153. o
usklajenosti pravnih aktov, 157. o upravnem sporu, 159. o varuhu človekovih
pravic, 160. o pristojnostih Ustavnega sodišča RS;
3. tista, ki se nanašajo na splošne akte, ki jih nosilci javnih pooblastil izdajajo, to so
64., 153., 154. in 155. člen (pri tem je treba opozoriti, da ustava izredno ne
izpostavi, da gre za splošne akte nosilcev javnih pooblastil, vendar je to očitno
glede na sintagmo »predpisi in drugi splošni akti«.
Značilno je, da imajo organizacije, ki nastopajo kot nosilci javnih pooblastil t.i. pravno in
organizacijsko-statusno avtonomijo ne glede na to, ali gre za pravne osebe javnega ali
zasebnega prava (Kovač, 2006, str. 257).

3. 1 IZDAJA SPLOŠNIH AKTOV ZA IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL
Splošni pravni akti v sodobnih državah nastopajo kot pravni viri in so vsebinsko ter
oblikovno določujoča pravna podlaga za nastajanje posamičnih pravnih aktov in usmerjajo
pravno oblikovana ravnanja, s tem pa tudi urejenost družbenega življenja. Mera in
kakovost ustvarjalnosti sta odvisni od mesta ter pomena, ki ju zavzema posamezen
splošni pravni akt v okviru določenega pravnega sistema (Piciga, 2009, str. 26).
Z izdajanjem abstraktnih/splošnih pravnih aktov (t.j. prva vrsta javnih pooblastil) se na
obvezen način urejajo razmerja izven pooblaščene organizacije oziroma razmerja oseb, ki
niso člani organizacije. Gre za pravico nosilca javnega pooblastila, da določena razmerja
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oziroma vprašanja uredi z obveznimi pravili (Kovač, 2006, str. 206), dosledno upoštevajoč
153. člen Ustave RS, ki določa hierarhijo pravnih aktov.
Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil so predmet presoje ustavnosti in zakonitosti
pred Ustavnim sodiščem ter morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS. So sicer hierarhično
izenačeni s splošnimi akti, ki jih izdajajo organi državne uprave, vendar so omejeni z
merili in zakonom, ki definira smisel podeljenega javnega pooblastila in določa naloge,
zaradi katerih je javno pooblastilo podeljeno (Piciga, 2009, str. 45).
Javna pooblastila Univerze v Ljubljani v razmerju do visokošolskih učiteljev urejajo različni
splošni akti, ki urejajo področje kadrov in habilitacijskih postopkov, kot jim to nalaga ZViS.
Najpomembnejši so43:
 Statut Univerze v Ljubljani, ki je temeljni in splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil (državne univerze v delu, kjer opravljajo javno službo, izvršujejo tudi
javna pooblastila);
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Univerze v Ljubljani;
 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev UL;
 Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev znanstvenih
delavcev in sodelavcev UL;
 Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL.
Ob tem je nujno ohranjanje visokih in etičnih standardov članov univerzitetne skupnosti,
preglednost in družbena odgovornost delovanja univerze, svoboda raziskovanja,
poučevanja ter njen družbeni ugled.44
Članice Univerze v Ljubljani, v skladu s Statutom UL, sprejmejo pravila o svojem
delovanju, ki v grobem poleg splošnih določb zajemajo tudi opredelitev dejavnosti
fakultete in sposobnosti nastopanja v pravnem prometu, notranjo organiziranost na
oddelke, odseke, katedre, podporne službe idr. V Pravilih morajo biti natančno navedeni
tudi organi fakultete, kot so dekan, senat, razne komisije oziroma odbori (za študijske
zadeve, znanstveno-raziskovalno dejavnost, habilitacijsko področje, za kakovost idr.),
akademski zbor fakultete, upravni odbor fakultete, študentski svet fakultete in drugo. Na
podlagi svojih pravil članice sprejemajo tudi razne pravilnike, navodila, obrazce, evidence
idr.
Vsa delovna mesta, ki so sistemizirana na Univerzi v Ljubljani v okviru njene uprave in
članic, so določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju45, kot določa 20.
člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na UL. Delovna mesta
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Akti UL, dosegljivo 10. 7. 2011 na: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki.aspx.
Kot izhaja tudi iz Etičnega kodeksa UL, dosegljivo 10. 7. 2011 na: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/eticni_kodeks.aspx.
45
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ur. l. RS, štev.: 56/2002 s spremembami in dopolnitvami.
44
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s habilitacijo46 pa so tista, z zasedbo katerih je z zakonom predpisana izvolitev v naziv
(habilitacija). Zakon predpisuje tudi vrste nazivov za delovna mesta47. Nazivi visokošolskih
učiteljev so: redni profesor, izredni profesor, docent, višji predavatelj, predavatelj in
lektor. Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in
znanstveni sodelavec. Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, bibliotekar, strokovni
svetnik, višji strokovni sodelavec in učitelj veščin. Naziv raziskovalnega sodelavca je
asistent – raziskovalec (5. člen Meril UL).
Statut UL v svojem 205. in 206. členu določa, da pedagoški proces univerzitetnega
dodiplomskega in podiplomskega študija lahko vodijo samo visokošolski učitelji, ki imajo
ustrezen naziv, v procesu dodiplomskega študija pa lahko sodelujejo tudi visokošolski
sodelavci. Za pridobitev te pravice mora kandidat izpolnjevati predpisane pogoje, ki so na
splošno sestavljeni iz treh področij: znanstvenega, raziskovalnega in pedagoškega
področja. Minimalne skupne, splošne in posebne pogoje za izvolitve v nazive opredeljujejo
nova Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (Meril UL)48, sprejeta na podlagi ZViS-a in Statuta UL,
upoštevajoč minimalne standarde49. Namen teh Meril je zagotoviti enotne in objektivne
kriterije za izvolitve v naziv, kar naj posledično prispeva k dvigu kakovosti pedagoškega,
raziskovalnega in umetniškega dela na Univerzi v Ljubljani (1. in 2. člen Meril UL).

3. 2 ODLOČANJE V POSAMIČNIH IN KONKRETNIH ZADEVAH
Posamični upravni akti nastanejo kot rezultat prenašanja abstraktnih oziroma splošnih
pravnih pravil na konkretne oziroma posamične primere. S temi akti se v konkretni
upravni zadevi na avtoritativni, enostranski in oblastveni način odloči o pravici, obveznosti
ali pravni koristi posameznika, organizacije ali druge stranke v upravnem postopku. Gre za
akte, ki jih uprava na podlagi uresničevanja zakonov izdaja v okviru svoje dejavnosti. Za
upravno pravo velja, da je za uresničitev splošnih in abstraktnih pravnih norm oziroma
pravil pogosto treba izdati konkretni in posamični upravni akt, ki vzpostavlja javnopravno
oziroma upravnopravno razmerje med posamezniki in državo. Upravni postopek je
praviloma splošni upravni postopek in se nanaša na upravne zadeve50 na vseh upravnih
področjih. Lahko je tudi poseben upravni postopek, če so za posamezne upravne zadeve
46

Slovar slovenskega knjižnega jezika: »habilitacija -e ž (a) 1. pridobitev pravice predavati na visoki šoli: doseči habilitacijo;
uvesti postopek za habilitacijo / priznati habilitacijo // pog. habilitacijsko delo: ta razprava je njegova habilitacija.«
47
1. odstavek 7. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na UL, 2011. Dosegljivo 25. 10. 2011
na: http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/PravilnikNotranjaOrganizacijaSistemizacijaDM.pdf
48
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, z dne 25. 10.
2011, z veljavnostjo od 1. 11. 2011 dalje. Dosegljivo 14. 12. 2011 na: http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/Merila_za_volitve_v_nazive_25.10.2011.pdf .
49
Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, je določil Svet NAKVIS na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51.h člena
Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08,
86/09 in 62/10 – ZUPJS) na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010; dosegljivo 30. 11. 2011 na: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=201095&stevilka=4997. Ta merila vsebujejo materialnopravne določbe, postopek pa je prepuščen
univerzam.
50
Upravno zadevo natančneje opredeljuje ZUP v svojem 2. členu, ki pravi: »(1) Upravna zadeva je odločanje o pravic,
obveznosti in pravni koristi fizične in pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. (2) Šteje se, da gre

za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku
ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvar.« (Jerovšek in dr., ZUP s
komentarjem, 2004).
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posamezna vprašanja postopka drugače urejena kot v splošnem upravnem postopku.
Upravni postopek mora biti natančno izdelan, pravno-tehnično zelo dognan, saj je v njem
potrebno opraviti vsa tista postopkovna dejanja, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki so
pomembna za zakonito in pravilno izdano odločbo, ter dejstva, s katerimi se ugotavljajo
veljavni pravni predpisi, se določa njihov pravni pomen, in tista, ki se nanašajo na samo
upravno odločitev ter na njeno utemeljitev (Piciga, 2009, str. 46).
Slovenski Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) je sistemski predpis, ki je ključen
za delovanje nosilcev javnih pooblastil, kadar odločajo o upravnih zadevah. ZUP se pri
nosilcih javnih pooblastil uporablja podrejeno (3. člen), ali celo samo smiselno. Zaradi
tega je pri procesnih vprašanjih potrebno upoštevati določbe področnih (pretežno
materialnih) zakonov. 1. člen ZUP-a določa, da se javno pooblastilo podeli z zakonom;
kadar gre za prenos odločanja v izvirnih pristojnostih lokalnih skupnosti, pa z odlokom
(širše kot Ustava RS). Za nosilce javnih pooblastil veljajo vsa temeljna načela ZUP-a,
posebej pa se jih omenja pri zakonitosti in samostojnosti, saj ti načeli opredeljujeta (1)
organe (nosilci javnih pooblastil) in (2) njihove akte (splošne akte za izvrševanje javnih
pooblastil). Pomembno je, da so vsa pooblastila nujno urejena tudi s področnimi predpisi
ter usklajena z ustavnimi določbami o javnem pooblastilu. Za vsako javno pooblastilo
posebej namreč mora področni zakon določiti, katere vrste nalog se prenašajo in v
kakšnem obsegu (Kovač, 2006, str. 161–162).
Izdajanje konkretnih upravnih aktov v posamičnih zadevah oziroma odločanje o pravicah,
pravnih koristih in obveznostih strank v upravnem postopku je najpogostejša oblika
javnega pooblastila. Nosilci javnih pooblastil vodijo postopek in odločajo pretežno po ZUPu, upoštevajoč načelo subsidiarnosti, da v zvezi s posameznimi vprašanji postopka
prednostno uporabljajo postopkovne določbe področnih zakonov. ZUP ureja delovanje
nosilcev javnih pooblastil na več mestih, kjer natančno poudari podrejenost njihovega
postopanja temu zakonu. Seveda pa zanje veljajo tudi vse druge določbe ZUP-a, razen, če
posebni zakon ne določa drugače (Kovač, 2006, str. 222–223).
Naj se na tem mestu osredotočim na pooblaščene organe v habilitacijskih postopkih, ki
izvajajo svoje naloge v okviru svojih pooblastil. Senati članic volijo v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za tri oziroma pet let in po
postopku, ki je določen v Merilih UL v skladu s Statutom UL. Redne profesorje in
znanstvene svetnike pa po enakem postopku voli Senat univerze, za neomejeno dobo (6.
člen Meril UL). Izvolitveni postopek se zaključi z izdano odločbo51, ki jo podpišeta dekan (v
primeru volitev na članici) ali rektor (v primeru volitev na univerzi).
V primeru prve izvolitve v naziv visokošolskega učitelja ali višji naziv je potrebno pridobiti
tudi soglasje habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani. Če habilitacijska komisija ni dala
soglasja, senat članice sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.

51

Sestavne dele odločbe urejajo 210. člen ZUP in nadaljnji (do 218. člena ZUP).
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Posledica tega je, da kandidat ne more zaprositi za izvolitev v ta naziv pred potekom
enega leta, odkar mu je bila vloga zavrnjena.52
V primeru, da delavec nima pogojev za obnovitev habilitacijskega naziva, se na podlagi
226. člena Statuta UL šteje, da nima zmožnosti za opravljanje dela na delovnem mestu,
na katerega je razporejen. Pristojni organ je delavcu v tem primeru dolžan ponuditi
pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje oziroma, če
takega mesta ni, začeti postopek za prenehanje pogodbe o zaposlitvi53.

3. 3 PRISTOJNI ORGANI UNIVERZE V LJUBLJANI
Organe upravljanja Univerze v Ljubljani in njenih članic ureja VI. poglavje Statuta UL,
članice pa lahko oblikujejo tudi druge organe, katerih sestavo in pristojnosti določijo s
svojimi pravili (33. in 34. člen Statuta UL).
Organi na Univerzi v Ljubljani so: Rektor, Senat, Upravni odbor in Študentski svet.54
1. Rektor55 vodi, zastopa in predstavlja univerzo ter skrbi in odgovarja za izvrševanje
obveznosti, ki so določene z zakonom in z drugimi predpisi ali s splošnimi akti univerze.
Hkrati skrbi za zagotavljanje kakovosti univerze in za izvajanje nacionalnega programa
visokega šolstva. Rektor si izbira tudi svoje prorektorje56 in imenuje dekane članic,
določa sistemizacijo delovnih mest na univerzi ter opravlja še druge naloge, ki so
predpisane z zakonom, s Statutom UL in z drugimi splošnimi akti. Rektor lahko za
opravljanje posameznih opravil pisno pooblasti enega od svojih prorektorjev; za
splošno pravno, finančno in drugo strokovno področje lahko rektor imenuje pomočnike
in jim določi naloge s sklepom o imenovanju. Rektor ima dve posvetovalni telesi: 1)
kolegij rektorjev, ki ga sestavljajo rektor, prorektorji, predsednik upravnega odbora,
glavni tajnik univerze in pomočniki rektorja ter 2) kolegij dekanov, ki ga sestavljajo
rektor, prorektorji, dekani članic in predsednik študentskega sveta57 (UL, 2011).
2. Senat je najvišji strokovni organ univerze, ki sooblikuje nacionalni program visokega
šolstva, raziskovalnega in razvojnega dela ter na predlog senatov članic sprejema
študijske programe, oblikuje strategijo razvoja univerze, sprejema Statut in druge
splošne akte univerze za področje izobraževalnega, umetniškega ter raziskovalnega in
razvojnega dela univerze. V povezavi s habilitacijskimi postopki sprejema merila za
volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ter elemente meril, po
katerih se presoja pedagoška usposobljenost učiteljev. Preko habilitacijske komisije
52
53
54
55

18.–24. člen Meril UL z dne 25. 10. 2011.
2. alinea 1. odstavka Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami in dopolnitvami.
33. člen Statuta UL.
38. člen Statuta UL: »Rektorja izvolijo za dobo štirih let učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na

univerzi s polnim delovnim časom, in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Volilno pravico imajo tudi
študentje, ki jim pripada ena petina glasov od skupnega števila glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev. Za študenta-elektorja posamezne članice lahko kandidira vsak študent te članice. Podrobnejši
postopek volitev študentov-elektorjev se določi z volilnim pravilnikom Univerze. Za rektorja je lahko izvoljen, kdor je redni
profesor in izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze. Rektor je lahko ponovno izvoljen.«
56
37. in 39 a. člen Statuta UL. Za pomočnika rektorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po Statutu predpisane pogoje,
njegov mandat pa je vezan na mandat rektorja.
57
36., 37. in 41. člen Statuta UL.
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daje soglasja članicam univerze pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitev v višji naziv za
učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene svetnike ter na
predlog senata članice voli kandidate v naziv rednega profesorja in znanstvenega
svetnika. Senat je tudi drugostopenjski organ, saj odloča o pritožbi kandidatov zoper
odločitve senatov članic o izvolitvah v nazive, ter opravlja še druge naloge, določene z
zakonom, s statutom ali z drugim splošnim aktom univerze. Za člane senata so lahko
izvoljeni učitelji članic, ki so zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in
študentje. Po položaju je član senata rektor. Senat univerze je sklepčen, če sta na seji
navzoči dve tretjini članov, in sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov,
če ni s statutom določeno drugače. Za sprejem statuta sta potrebni dve tretjini glasov
vseh članov senata. Glasovanje na sejah senata je javno, če ni s statutom določeno
drugače. Senat ima tudi svoja delovna telesa in v 51. členu Statuta je naštetih
sedemnajst komisij; lahko pa Senat UL po potrebi ustanovi še druge komisije in
delovna telesa. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge
in pooblastila ter trajanje mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi, če ni s
statutom določeno drugače58 (UL, 2011).
Za potrebe magistrskega dela se bom nekoliko osredotočila na Habilitacijsko komisijo
UL, eno od mnogih delovnih teles univerze, ki jo obravnavajo členi od 53. do 56.
Statuta UL, posebej pa je njeno delo urejeno s Poslovnikom o delu Habilitacijske
komisije UL ter skladno z določili ZViS, s Statutom UL ter z Merili UL. Njena naloga je,
da zagotovi enotno uporabo meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in sodelavcev v vseh disciplinah, ki so predmet študija,
raziskovanja in umetniškega delovanja na Univerzi v Ljubljani59 (UL, 2011). V
habilitacijskem postopku je naloga te komisije strokovna, deluje kot izvedenec, na
katerega (pozitivno) mnenje je organ vezan.
Habilitacijska komisija predlaga senatu univerze izvolitev v naziv rednega profesorja ali
znanstvenega svetnika, daje pa tudi soglasje članici pred prvo izvolitvijo v naziv ali
izvolitev v višji naziv za učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje in
znanstvene svetnike (53. člen Statuta UL). Habilitacijska komisija ima 13 članov iz vrst
rednih profesorjev, in sicer: po en predstavnik umetniških akademij, biotehnike,
medicine in veterine ter po dva predstavnika za področje družboslovja, humanistike,
naravoslovja in tehnike ter predstavnik študentov, ki ga predlaga Študentski svet
univerze (55. člen Statuta UL). Habilitacijska komisija je sklepčna, če sta na seji
navzoči dve tretjini vseh članov (56. člen Statuta UL).
3. Upravni odbor je organ upravljanja, ki skupaj s senatom sprejema statut in splošne
akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno nemoteno materialno poslovanje ter
delovna razmerja (57.–64. člen Statuta UL).

58

O Senatu, kot najvišjem strokovnem organu, UL določajo členi od 44.–56. Statuta UL.
1. in 3. člen Poslovnika o delu Habilitacijske komisije UL, dosegljivo 25. 10. 2011 na:
http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/PoslovnikZaDeloHabilitacijskeKomisije.pdf
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4. Študentski svet univerze je organ študentov univerze, sestavljajo pa ga predsedniki
študentskih svetov članic univerze. Študentski svet obravnava in daje pristojnim
organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov (65.–68. člen Statuta UL).
Organi članice so: dekan, Senat članice, Akademski zbor, Upravni odbor članice in
Študentski svet članice.
1. Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico ter je hkrati tudi poslovodni organ članice,
ko le-ta posluje v okviru dejavnosti iz 16. člena Statuta UL. Je strokovni vodja članice in
v skladu s svojimi pooblastili ter pooblastili rektorja, ki jih le-ta prenese na dekana,
skrbi za zakonitost dela članice. Dekana imenuje rektor za dobo dveh ali štirih let na
predlog senata članice izmed njenih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat
univerze (69. in 70. člena Statuta UL). Med drugim dekan odloča o delovnih razmerjih
delavcev članice, ki opravljajo dejavnost iz 16. člena Statuta UL in je prvostopenjski
organ, ki odloča o študijskih zadevah, v skladu s statutom in splošnimi akti univerze.
Sicer pa so naloge dekana natančneje določene z 71. členom Statuta UL. Dekan ima
tudi svoje prodekane – število, mandat, način imenovanja in delovno področje
prodekanov pa je določeno s pravili članice. Dekan za čas svoje odsotnosti s pisnim
pooblastilom določi prodekana, ki ga nadomešča (72. člen Statuta).
2. Senat članice je najvišji strokovni organ članice, ki ga sestavljajo učitelji članice, ki so
zaposleni s polnim delovnim časom, in študentje. Član Senata članice je lahko tudi
učitelj kliničnega predmeta, ki ni zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom, in tudi
znanstveni delavec, če je tako določeno v pravilih članice. Senat ima najmanj devet
članov, število, sestavo in mandatno obdobje pa določi članica s pravili, s tem da mora
biti najmanj petina članov senata iz vrst študentov (74. člen Statuta UL). Naloge
Senata članice so natančneje določene v 77. členu Statuta, v povezavi s habilitacijskimi
postopki pa Senat članice predvsem imenuje poročevalce o usposobljenosti kandidata,
voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v nazive razen
rednega profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma predlaga senatu univerze
kandidata za izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika. Senat
članice ima tudi delovna telesa oziroma komisije, ki jih določi s svojimi pravili ali s
sklepom (78. člen Statuta UL).
3. Akademski zbor članice sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci ter
predstavniki študentov tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh
članov akademskega zbora. Akademski zbor voli člane senata članice in senatu
predlaga kandidate za dekana, obravnava poročila dekana o delu članice ter daje
predloge in pobude senatu (79.–81. člen Statuta UL).
4. Upravni odbor članice (če tako določi članica s pravili) skrbi za nemoteno materialno
poslovanje članice v primerih, ko le-ta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun. Lahko pa upravni odbor univerze prenese na upravni odbor članice
določena pooblastila iz svoje pristojnosti (82. in 83. člen Statuta UL).
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5. Študentski svet članice je organ študentov članice, ki šteje najmanj 9 članov.
Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, oblikuje
mnenja študentov članice za študentski svet univerze, daje mnenje o pedagoški
usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, lahko pa tudi
oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno
leto. (84.–88. člen Statuta UL).
V habilitacijskih postopkih imajo nekateri izmed teh organov zelo pomembno vlogo, zlasti
Senat UL pri določanju pravil ter Habilitacijska komisija UL in Senati članic ter UL pri
konkretnem odločanju.
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4

RABA ZUP-A V HABILITACIJSKIH POSTOPKIH

4. 1 SPLOŠNO O RABI ZUP-A V JAVNIH SLUŽBAH IN ŠOLSTVU
Javno službo lahko opredelimo kot enega osrednjih pojmov upravnega prava in enega od
institutov, ki je bil zasnovan v korist vseh. Predstavlja servisno dejavnost javnega
sektorja, za razliko od oblastnih funkcij državne uprave, ki se izvajajo pretežno v državnih
organih60 (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 19). Določena je s posebnim predpisom, pri
čemer gre po formalnem vidiku za javno službo takrat, kadar je nosilec dejavnosti
javnopravna oseba, po materialnem pa takrat, kadar dejavnost, ki se opravlja kot javna
služba, izpolnjuje določene kriterije oz. ima določene lastnosti (Čebulj in Strmecki, 2001,
str. 26). Gre za poseben pravni režim, ki je opredeljen v razmerju med nosilci izvajanja
javne službe in državo oziroma občino ter uporabniki in se izraža na osnovi definiranja
javnih dobrin ter storitev61 določene dostopnosti do njih in postopka izvajanja javnih služb
(zagotavljanje trajnega nudenja storitev ter javno dostopanje do storitev vsem enako in
pod enakimi pogoji). Javne službe so (1) gospodarske in negospodarske (tudi mejne –
npr. veterinarstvo), (2) državne in lokalne, (3) obvezne (oskrba s pitno vodo, čiščenje
odpadnih in komunalnih voda, ureditev komunalnih odpadkov, javna snaga, urejanje
javnih poti in nadzor nad kurilnimi sistemi) ter izbirne. Obvezne javne službe določa
zakon, režim delovanja in obseg opredelijo odloki občin. Posebno skupino javnih služb
predstavljajo javne gospodarske službe, ki jih specialno določa Zakon o gospodarskih
javnih službah (ZGJS) (promet, komunala, energija … ). Le-te se opravljajo v obliki
javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda, koncesije, javnega kapitala ali bolj
izjemoma državnega režijskega obrata (Kovač, 2006, str. 12, 13).62
Upravno pravo, v okviru katerega sodi problematika dela, pomeni razmeroma mlado
znanstveno disciplino. Gre za sistem pravil, po katerih ravnajo upravni in drugi organi, ko
odločajo o pravicah, pravnih koristih in obveznostih posameznikov ter pravnih oseb v
upravnopravnih razmerjih. Upravno procesno pravo se je razvilo z namenom omejiti
upravno oblast in zaščititi stranke pred njenim arbitrarnim delovanjem. Stranke so v
razmerju do uprave pridobivale vse več pravic, s tem pa tudi pravni položaj partnerjev
oziroma subjektov in ne več le podrejenih oz. objektov v postopku, čeprav so njihovi
interesi podrejeni javnim interesom. Postopoma so se oblikovala pravila upravnega
60

Pojem javne službe se je izoblikoval v Franciji. Francoska Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz leta 1789 je v 12.
členu določila, da je za zagotavljanje pravic človeka in državljana potrebna javna oblast, ki je postavljena v korist vsem, ne
pa v posebno korist tistim, ki jim je zaupana. (M. Pečarič in B. Bugarič (2011): Javne službe, FU UL, str. 19).
61
Vsaka država skladno z načelom suverenosti samostojno skrbi za javne dobrine in storitve; vsaka se samostojno (glede
na konkretne dejanske in finančne okoliščine, v katerih se nahaja) odloči za vrsto dobrin in storitev, način njihovega
zagotavljanja in obliko, v okviru katere se bo ta dejavnost izvajala. Ob odločitvi o tem, s katerimi dejavnostmi se bodo
zagotavljale te (javne) dobrine in v kakšnem obsegu, se mora država odločiti tudi o načinu alokacije in distribucije teh, v
načelu omejenih javnih dobrin (kolikor se ne nanaša na vodo, zrak, rečni in morski obali ipd.). Te javne dobrine in storitve,
za zagotavljanje katerih skrbi država, so predmet izvajanja dejavnosti javnih služb, ki te dobrine razporejajo med
uporabnike. Poleg vrste javnih dobrin in načina njihovega zagotavljanja, se mora država odločiti tudi o organizaciji
razdeljevanja javnih dobrin med uporabnike. Tako ima sistem javnih služb ob vsebinskem tudi organizacijski vidik, ki se
kaže v organizacijskih oblikah izvajanja javnih služb. (M. Pečarič in B. Bugarič (2011): Javne službe, FU UL, str. 2).
62
O nastanku, razvoju, opredelitvi, lastnostih, financiranju, regulaciji, privatizaciji in razmejitvi javnih služb, ter o ustavnih in
zakonskih okvirih za njihovo delovanje, tudi v razmerju do EU, v: M. Pečarič in B. Bugarič (2011): Javne službe, FU UL, 253
strani.
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postopka, na razvoj katerih je močno vplivala dolgoletna praksa sodišč. Prvi zakon o
upravnem postopku je na slovenskem ozemlju stopil v veljavo leta 1925, ki je med drugim
temeljil na izhodiščih Steskovega postopnika iz leta 1923. Osnovna ideja tega zakona živi
še danes, saj tudi današnji ZUP ohranja prvotni koncept upravnega postopka. Gre za
skupek procesnih pravil, po katerih morajo postopati oblastni organi pri opravljanju nalog
iz svoje pristojnosti. Ker stranke v procesu nastajanja tega razmerja niso enakopravne,
sta bistvo in temeljni cilj splošnega upravnega postopka zavarovati šibkejšo stran tega
razmerja; torej tistega, ki uveljavlja svojo pravico ali varuje svojo pravno korist oz. se mu
nalaga določena obveznost (Francelj, 2009, str. II, 6).
Vzgojno-izobraževalni zavodi na vseh ravneh izobraževanja (osnovne, visoke, glasbene
šole, gimnazije, specializirani zavodi, koncesionarji, domovi idr.), kot nosilci javnih
pooblastil v sklopu javne službe vzgoje in izobraževanja, odločajo tudi o pravicah, pravnih
koristih in obveznostih posameznikov (učencev, dijakov, gojencev, študentov, učiteljev). V
postopku glede načina uveljavljanja pravic in obveznosti se uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku, če področni zakon ne določa drugače (3. in 4. člen ZUP). To pomeni,
da se primarno uporablja področna regulacija (šolski predpisi), pri čemer je bistveno, da
ima šola, kot javna služba akreditiran javni program in v tem kontekstu odloča o pravicah
in obveznostih posameznikov. Šola kot izvajalec javne službe in nosilec javnega
pooblastila funkcionalno sodi v sistem javne uprave, čeprav ni del državne uprave in
čeprav je ustanovitelj lahko tudi občina. Zato se mora šola, ko vodi upravne postopke, po
dikciji ZUP-a prepoznati v pojmu »upravni organ«. Hkrati pa je šola tudi nosilec
pedagoškega procesa, pri čemer mora upoštevati pedagoške zakonitosti, sodobno
pedagoško doktrino ter dolžnost avtonomnega postopanja v mejah zakonitosti. Velja
namreč, da je raba ZUP-a v večini, tudi v šolstvu, zlasti zagovornikom avtonomije v
pedagoškem procesu, izrazito tuja, saj upravni postopek razumejo kot poseg v koncept
pedagoške stroke. To seveda ne drži, saj je namen ZUP-a preprečiti samovoljo in
arbitrarno postopanje pedagogov ter tudi zagotoviti pošten odnos. Zato ZUP v šolstvu ne
velja v celoti, ampak le v določeni meri. Da bi ga pa povsem izločili iz šolskega okolja, tudi
ni povsem ustavno dopustno, kajti bistvena je uporaba predvsem načel ZUP-a ter enako
varstvo pravic po 22. členu Ustave RS. Podrejeno ali smiselno se ZUP torej uporablja na
vsebinsko različnih področjih (npr. davki, gradbene zadeve, materialne pravice z naslova
starševstva) zaradi zagotovitve enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS na vseh
upravnih področjih. To pomeni, da lahko področni zakon, tudi »šolski« z vidika skladnosti
z Ustavo RS drugače ali dodatno, glede na ureditev po ZUP-u uredi postopek v upravni
zadevi le, če to zahtevajo ali upravičujejo posebnosti tega upravnega področja (npr.
izključi se možnost pritožbe, drugače se določi pristojne organe ali sestavine vloge, roki so
skrajšani ali podaljšani). Zato se skorajda v vseh šolskih upravnih zadevah uporablja ZUP
samo smiselno, torej glede glavnih načel, ki delno vseeno posegajo v pooblastila
odločujočih. Pri tem je treba poudariti, da se s tem (z minimalno (smiselno) rabo ZUP-a)
ne posega v avtonomijo pedagoškega procesa. Namreč, avtonomija ne pomeni samo moči
in svobode ravnanja, temveč zlasti odgovornost, medtem ko se demokratičnost oblasti
izraža tudi z njenim (samo)omejevanjem v razmerju do naslovnikov oblastnega
postopanja (Kovač, 2011b, str. 366–368). Po drugi strani pa vsebinsko (pretirana) raba
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(celotnega) ZUP-a ni najbolj optimalna rešitev, saj pravila posameznih strok, kot so
pedagogika, medicina, socialno delo včasih nasprotujejo konceptu upravnega postopka
(Kovač, 2011b, str. 374).
Cerar (2011, str. 85) ugotavlja, da je pravo v svoji idealni obliki varuh svobode in
avtonomije šolstva, šolstvo pa mora v svojem poslanstvu imeti odgovornost do pravne
države, pri čemer v praksi Slovenija odstopa od takega ideala, saj se s preobsežno in z
neustrezno pravno ureditvijo zmanjšuje šolsko svobodo in avtonomijo, kar je posledica
delne ignorancije predpisov in posledično njihova neučinkovitost, prekomerno pravno
administriranje, povečan odpor do prava ter slabša kakovost učnega procesa. Razlog po
njegovem mnenju tiči v splošni vrednosti »dezorientiranosti« družbe in, kot navaja: »Za

vzpostavitev prave mere in načina pravnega urejanja šolskega sistema je zato potrebno
najprej ozdraviti in učvrstiti moralne ter zdravorazumske temelje družbe.«
Nekateri avtorji63 menijo, da bi morali za nosilce javnih pooblastil in izvajalce
(negospodarskih) javnih služb pripraviti ter sprejeti posebni, poenostavljeni Zakon o
splošnem upravnem postopku. Spet drugi, tudi sodna praksa, opozarjajo, da je večino
problemov iz prakse mogoče rešiti tudi s podrobnejšo (v razmerju do ZUP specialno)
procesno ureditvijo v področnem zakonu (Zakonih o vrtcu, osnovni šoli, glasbenem
šolstvu, gimnazija, visokem šolstvu itd.). Razlog neprimernosti ZUP-a je po stališčih vseh
strokovnjakov predvsem v specifičnosti stroke, v okviru katere izvajalec javne službe
deluje in katere merila ter načini dela so z ZUP neskladni – to velja predvsem za področje
vzgoje in izobraževanja (Kovač, 2011b, str. 374).
Na splošno se upravno procesno pravo zaradi potreb v družbenem življenju povsod po
svetu pogosto spreminja, s tem pa se spreminja tudi pravna narava javnopravnih
razmerij. Zaradi tega se neprestano pojavljajo vprašanja o ustreznosti regulacije.
Slovenski ZUP se v kontekstu modernizacije slovenske javne uprave analizira denimo po
metodi SWOT (ang. strenght, weaknesses, opportunities, treats/ (slov.) SPIN - slabosti,
prednosti, izzivi, nevarnosti), kjer so ugotovljene prednosti (npr. regulacija po ZUP
upošteva vsa mednarodna načela poštenega postopka in po učinkovitosti dela uprave
idr.), priložnosti (npr. ZUP kot gibalo napredka in modernizacije delovanja javne uprave
ter kot orodja za zakonito in nadgrajeno pravilno delo javne uprave idr.), slabosti (npr.
prenormiranost, delna primernost uporabe celotnega ZUP-a za javne službe, področni
zakoni posegajo v sistem splošnega upravnega postopka včasih brez upravičenja,
parcialno brez razmisleka o nejasnosti določb in neenakosti strank pred zakonom itd.) in
nevarnosti (kot so prenizka stopnja zrelosti med uslužbenci v upravnem aparatu in tudi
vprašljiv vpliv (ob spremembi ZUP-a) na specialno upravno-pravno ureditev v področnih
predpisih oziroma nujno potrebnih spremembah)64. Kot ugotavlja Kovačeva, prednosti
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Npr. E. Kerševan (2004): Vloga procesnega prava pri odločanju v nedržavnem sektorju, v: Podjetje in delo, 30, št. 6–7
str. 1394–1402 in J. Bauman Gašperin (2000): Uporaba ZUP v postopkih pred organi vzgojno-izobraževalnih zavodov:
pragmatičnost na področju šolstva in zgolj upoštevanje pedagoških načel brez ustrezne pravne varnosti vedno ne zadošča,
Pravna praksa, 19. št. 32, str. 9–11.
64
Bolj podrobno v: P. Kovač (2011 c). Modernizacija upravnega procesnega prava v Sloveniji, v: P. Kovač (ur.) in G. Virant
(ur.): Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011. Ur. l. RS, Ljubljana.
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omogočajo priložnosti, analogno slabosti vodijo k nevarnostim, ob tem pa slabosti in
nevarnosti otežujejo priložnosti. Zato je za vsako radikalnejšo spremembo nujno
pomemben preudaren razmislek, saj bi spreminjanje v jedru delujočega sistema
upravnega prava v Republiki Sloveniji ta hip bile lahko prenagljene. Zato predlaga (ko in
če bi bile razmere primerne) več nivojski model regulacije upravnih postopkov, ki bi
ohranil tradicionalni temelj upravnega postopka, t.j. uravnoteženo varstvo pravic strank in
zaščito javne koristi, hkrati pa modernizacijo slovenske javne uprave, ne le sledenje
strateškim reformam in aktivnostim (Kovač, 2011c, str. 219–221).

4. 2 IZVOLITEV
V
HABILITACIJSKI
JAVNOPRAVNA ZADEVA

NAZIV

KOT

NEUPRAVNA

Javnopravno razmerje pomeni uveljavljanje pravic, pravnih interesov in obveznosti
posameznikov v odnosu do oblasti. Na primer na področju visokega šolstva je delegirana s
strani države na visokošolske zavode. Javni interes pomeni, da so izpolnjeni z zakonom
predpisani pogoji za pridobitev pravice oziroma naložitev obveznosti, ki jih je
zakonodajalec na podlagi sprejetih družbenih vrednot uzakonil kot minimalno potrebne
(primer: pomoč študentom s posebnimi potrebami, da pod ugodnejšimi merili, kot veljajo
za druge študente, zaprosijo za napredovanje v višji letnik. Pri tem mora pristojni organ
za vsakega študenta posebej preveriti okoliščine primera in ugoditi tistim, katerih
dejansko stanje je skladno s predpisi za pridobitev pravice) (Kovač, 2011a, str. III).
V primeru, da je predmet postopka, ki ga vodi oblastni organ v javnopravnem razmerju do
stranke, odločanje o njeni pravici, pravni koristi in obveznosti s tehtanjem med javnim
interesom in interesi stranke, se uporablja ZUP, v »kolikor področje ni urejeno s posebnim
postopkom« (4. člen ZUP) (Kovač, 2011a, str. II). Namen te določbe je zapolniti vse
možne vrzeli v procesni ureditvi enostranskega in avtoritativnega odločanja (Jerovšek in
dr., 2004, str. 51).
Upravni organ, kot izvajalec javne službe65, ne glede na statusno opredelitev javnega
zavoda ali morda osebe zasebnega prava mora postopati po ZUP-u. To določa zakon v 3.
in 4. členu. Pri tem morajo biti praviloma izpolnjeni pogoji po 2. členu ZUP-a; to je, da
organ, na primer univerza, fakulteta ali študentski dom, uporablja ZUP pri izvajanju javne
službe (zgolj) tedaj, če v njenem okviru odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov
javne službe, na primer študentov, pedagoških delavcev itd. Torej ne gre za rabo ZUP-a
pri dejavnostih, denimo pri poučevanju ali raziskovanju, ker to ne pomeni odločanje o
pravicah, pravnih koristih oz. dolžnostih uporabnikov. To velja, čeprav so te dejavnosti
65

Da lahko subjekt odloča o upravnih subjektih, mora biti njegova pristojnost opredeljena v veljavnih predpisih. V razmerju
do stranke in drugih udeležencev v danem postopku se tak/a organ/izacija ali posameznik razume kot upravni organ po 5.
členu ZUP-a. Tako je npr. samostojen upravni organ lahko tudi neko delovno telo ali komisija fakultete, svet zavoda ipd.
Temu se z neformalizirano obliko odločanja (npr. z dopisom) noben organ ne more izogniti. O tem sodni primeri (Sodba VS
RS, št. U 1088/95, podobno sodba VS RS, št. U 1205/95, sklep VS RS, št. I Up285/2001 idr.). Ni pomembno, ali se neko
dejanje, npr. nosilca javnega pooblastila, šteje za upravni akt ali ne in ni odvisno od tega, »v kakšni obliki je izraženo«.
Pomembno je, ali se v okviru nalog, podeljenih z javnim pooblastilom, odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih
posamezne osebe. P. Kovač (2011b), Šole med pedagogiko in upravnim odločanjem – izhodišča na binaren model
postopkov; Pravnik, 66, 5–6, str. 366–367.
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sicer ne le del javne službe, ampak po področni zakonodaji morda celo predmet javnih
pooblastil, a v smislu izdaje splošnih pravnih aktov ali materialnih dejanj, ne pa presoje
upravičenosti dodelitve pravice oz. naložitve obveznosti v konkretni zadevi (Kovač, 2008,
str. 12).
Sledi torej, da mora organ postopati po ZUP-u, ko je predmet odločanja v okviru javne
službe opredeljen, kot (v Kovač, 2008, str. 12):
1. upravna zadeva po področnem zakonu: gre za formalno opredelitev pojma upravne
zadeve, ker sam področni zakon določi, da se o določeni stvari »odloči po ZUP-u«,
»se vodi postopek s podrejeno rabo ZUP-a«, »se vodi upravni postopek«, »se izda
upravna odločba« ipd. (prvi del drugega odstavka 3. člena ZUP-a);
2. upravna zadeva v materialnem smislu glede odločanja o pravici ali obveznosti stranke
s področja upravnega prava, če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave
stvari (1. odstavek in drugi del 2. odstavka 2. člena ZUP-a), čeprav področni zakon ne
določa (podrejene) rabe ZUP-a (npr. subvencije iz javnih sredstev, določitev študenta
s posebnimi potrebami idr.);
4. neupravna, a javnopravna zadeva v formalnem smislu, kjer področni zakon določa
rabo ZUP-a (npr. zakon, ki ureja sistem javnih uslužbencev);
5. neupravna, a javnopravna zadeva v materialnem smislu, ki se kaže predvsem preko
konkretnih primerov presoje pojma upravnega akta kot predmeta spora, ko Upravno
in Vrhovno sodišče ugotavljata nujnost (vsaj) smiselne rabe ZUP-a, npr. v
habilitacijskem postopku, napredovanja v višji letnik idr.)

»Razlikovanje med temi položaji je pomembno zlasti zaradi potrebnega ločevanja med
(formalno in materialno definiranimi) upravnimi zadevami na eni strani, ko je treba ZUP
uporabljati po 3. členu v celoti, razen, če področni zakon posameznih procesih vprašanj
zaradi specifik upravnega področja ne uredi drugače. Na drugi strani pa gre za neupravne
javnopravne zadeve, ko se ZUP uporablja zgolj smiselno, če in kolikor je glede na naravo
predmeta postopka to mogoče in primerno, seveda, če področni zakon postopka (sploh ali
v nekaterih fazah ali le v posameznih procesnih institutih) ne določa. Tako se v istovrstnih
predmetih odločanja v različnih segmentih šolstva zaradi razlik v materialnem pravu ravna
različno: denimo vpis v osnovno šolo pomeni upravno zadevo, vpis v srednjo ali glasbeno
šolo pa le javnopravno zadevo.« (Kovač, 2008, str. 12).
Za univerze in druge visokošolske zavode tako velja, da morajo pri odločanju o pravicah,
pravnih interesih in obveznostih oseb v sklopu javne službe smiselno ravnati po ZUP-u,
kar izhaja neposredno iz 4. člena ZUP-a. To pomeni uporabo načel in pravil tega zakona
le, če gre za javnopravno zadevo, kamor štejemo tudi habilitacijske postopke66, s
področnim zakonom pa postopek ni urejen in je lahko v celoti ali v posameznih institutih
pomanjkljiv (Kovač, 2011a, str. II). Smiselna raba ZUP-a pride v poštev tudi v nekaterih
postopkih, ki jih visokošolski zavod vodi v razmerju do zaposlenih oziroma učiteljev in
raziskovalcev oziroma sodelavcev, ki osebno izvajajo javnoveljavne (študijske) programe.
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Novost, ki jo prinašajo »nova« Merila UL z dne 25. 10. 2010, je določba uporabe pravil v postopku, ki je stara Merila niso
definirala. 10. člen Meril jasno določa, da se v postopku za izvolitev v naziv poleg že omenjenih Meril smiselno uporabljajo
določila ZUP-a in Statuta UL.
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Razmerje med delodajalcem in delojemalcem praviloma ni javnopravno razmerje, a v
visokem šolstvu na področju pridobivanja habilitacijskih nazivov vendar gre za
javnopravno stvar, saj habilitirani niso nujno v delovnem razmerju z zavodom ali pa celo
delujejo na javnih zavodih kot javni uslužbenci, kjer pa že zakon, ki ureja uslužbenski
sistem, odreja zasedbo delovnega mesta v javnem sektorju z določenimi pogoji v javnem
interesu (Kovač, 2011a, str. III).
Habilitacijski postopek naj bi primarno zagotovil, da kandidat lahko izvaja akreditiran
študijski program na pričakovani (minimalni) ravni kakovosti s tem, da izpolnjuje vsaj
minimalna merila, ki jih je zakonodajalec ali univerza ali drugo telo samo predpisalo kot
nujna. Jedro habilitacijskega postopka je torej ugotavljanje in presoja pogojev, ki jih mora
kandidat za pridobitev naziva izkazati, da se mu avtoritativno podeli licenca za poučevanje
oziroma raziskovanje. Smiselna oziroma podrejena raba ZUP-a pa v tem primeru zaščiti
podrejene stranke (učitelje, študente itd.) v razmerju do pristojnega organa (univerze ali
visokošolskega zavoda), da arbitrarno odločanje ni možno. Gre za rabo ZUP-a predvsem v
temeljnih načelih, ki izražajo značaj, t.i. poštenega postopka v skladu z Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah67 (6. člen EKČP), kadar je predmet (ne)definiranje
upravno-pravnega oziroma javnopravnega razmerja (Kovač, 2011a, str. III).

4. 3 PRIMERJALNA ANALIZA UREDITVE V ITALIJI
Obstoj državne oz. javne uprave ni namenjen sam sebi, ampak predvsem posameznikom.
To dejstvo se je v preteklosti dolgo zanemarjalo, zato je uprava postajala vse bolj
oblastvena, samovoljna in zaprta do svojih strank. Takšna miselnost se je sčasoma
povsod po svetu spremenila; ponekod ta proces poteka počasi, ponekod pa je uprava že
postala servis njenim uporabnikom. Ne glede na stopnjo njene prilagodljivosti v razmerju
do posameznikov mora uprava delovati po določenih pravilih z namenom, da se zagotovi
čim večjo enakost, enakopravnost in čim višjo stopnjo demokracije (Francelj, 2009, str.
3).68
Upravno procesno pravo, kot strokovno vedo in predmet znanstvenega preučevanja,
tvorijo upravno-pravne norme, ki urejajo razmerja posameznikov pri uveljavljanju njihovih
pravic, pravnih interesov in obveznosti s področij materialnega upravnega prava do oblasti
(države, občin in drugih nosilcev javnih pooblastil). Med pravnimi akti, ki urejajo to
materijo, je v slovenskem in večini pravnih redov drugih držav pomemben že nekajkrat
omenjeni ZUP, saj po sedanji ureditvi velja v vseh upravnih zadevah in celo neupravnih
javnopravnih postopkih, ki niso regulirani s področnim zakonom (podrejeno ali vsaj
smiselno po 3. in 4. členu ZUP-a). Za ureditev poštenega postopka in kot izraz
67

Slovenija je leta 1994 s podpisom in z ratifikacijo Konvencije o varstvu človekovih pravic ter temeljnih svoboščin in njenih
protokolov sprejela tudi mednarodno pravno varstvo ustreznih pravic in svoboščin. (R. Kocjančič in dr. (2005), Ustavno
pravo Slovenije, 2. ponatis. Fakulteta za upravo Ljubljana, str. 108–109).
68
Uprava svoje funkcije izvaja z različnimi oblikami delovanja. Izdaja splošne akte (pravilnike, odredbe, navodila idr.),
posamične oblastne pravne akte (odločbe, sklepe), sklepa akte poslovanja (pogodbe, javne razpise ipd.), izdaja interne akte
(akte o notranji organizaciji, okrožnice ipd.) ter opravlja materialna dejanja. Vse te oblike delovanja uprave so podvržene
načelu zakonitosti, predvsem pa to velja za oblastne pravne akte in materialna dejanja, s katerimi se posega v pravice in
svoboščine posameznika ali pravne osebe (G. Virant (2004): Pravna ureditev javne uprave, 2. ponatis. Fakulteta za upravo,
Ljubljana, str. 213.
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demokratičnosti države ter njene usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev je Republika
Slovenija po zgledu večine drugih držav69 oblikovala svoj ZUP in ga sprejela leta 1999.
Pred tem je veljal ZUP/86, sprejet leta 1956 in noveliran leta 1986 v SFR Jugoslaviji
(Kovač, 2011c, str. 198–200).
Za posodobitev sistemske urejenosti upravno-pravnih razmerij ter za njihovo presojo je
vzporedno z ZUP potrebno spremljati in razvijati tudi regulacijo temeljnih oblik sodnega
nadzora nad zakonitostjo posamičnih aktov, izdanih v dokončno končanih postopkih po
ZUP-u, t.j. upravni spor70, in postopke ustavne pritožbe71 ter varstva pred Evropskim
sodiščem za človekove pravice (po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ratificirani v
RS leta 1994). V Sloveniji je upravno sodstvo delovalo po jugoslovanski tradiciji že od
samega začetka njene samostojnosti, sprva znotraj splošnega vrhovnega sodišča, leta
1998 pa je bilo zaradi boljšega zagotavljanja lažje dostopnosti za stranke in večje
osredotočenosti na upravne zadeve vzpostavljeno specializirano Upravno sodišče RS. V
drugih državah so sistemi sodnega nadzora nad delovanjem uprave v posamičnih pravnih
razmerjih različni. V grobem ločimo: a) skupine držav brez specializiranega upravnega
sodstva (tu je precej osamljena Danska), b) skupine držav, ki upravni nadzor vodijo v
sklopu splošnih sodišč s posebnimi upravnimi oddelki (npr. Španija, Nizozemska, tudi
Slovenija do leta 1996) in c) skupino držav (Francija, Švedska, Italija, Nemčija, Belgija,
Grčija, Portugalska) s specializiranim upravnim sodstvom (Ziller v: Kovač, 2011c, str. 200).
Italijanski sistem upravnega prava, kot drugi sistemi kontinentalne Evrope, izvira iz
francoske revolucije in kasnejšega napoleonskega režima. Le Francija in Italija ostajata
med velikimi državami, za katere je značilen sistem upravnega sodstva, ki je povsem
ločen od sodnega sistema ter je osredotočen na Državni svet72, ki ima vlogo pristojnega
organa za varstvo pravic v upravnih zadevah in svetovalnega organa Vlade73. Italijanski
sistem upravnega prava ima precej pomanjkljivo zakonsko normiranje. Zaradi tega je za
razliko od drugih sistemov sodna praksa toliko bolj pomembna. Pravila, ki jih kreira
judikatura, niso zavezujoča, pravilo precedensa ne velja in se lahko vedno znova uporabi
nov pristop. Ko ni zakonske določbe, ki bi urejala materijo, se odloča na podlagi analogije;
če le-to ne zadošča, pa v skladu s splošnimi pravnimi načeli države. Ob tem je pomembna
posebnost hierarhije pravnih virov, ki je določena s specifično državno ureditvijo – z
razdelitvijo države na dežele. Italija je razdeljena na dvajset dežel. Pet od njih je
avtonomnih, s posebnim statutom, kar jim zagotavlja večjo neodvisnost od državne
69

Na primer poleg ZDA (1946) imajo ZUP na Japonskem (1967), izmed držav EU pa so ga sprejele (in po sprejemu občasno
novelirale) Španija 1889 (kasneje 1958, sedanji 1992), Avstrija 1925 (sedanji 1991), Češka in Poljska 1928 (in potem 1960),
Madžarska 1957, Nizozemska, Norveška, Švica 1967 (danes ima Nizozemska zakon iz leta 1994), Bolgarija 1969, Švedska
1971 (sedanji 1986), Nemčija 1976 (noveliran npr. tudi 2008), Švedska in Danska 1986, Italija 1990, Portugalska 1991,
Uskabduha 1993, Finska 2003, Kosovo 2005, Hrvaška 2009. Delne kodifikacije imajo v Veliki Britaniji (1958 in1966), enako
je bilo v Sovjetski zvezi (1968) in Romuniji (1970), (celovitih) kodifikacij nimajo tudi v Belgiji, Franciji (tu imajo »le«
kodeks), Grčiji, na Irskem. (P. Kovač (2011c). Modernizacija upravnega procesnega prava v Sloveniji str. 200, v: P. Kovač
(ur.) in G. Virant (ur.): Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011. Ur. l. RS, Ljubljana.
70
Kot ga od leta 2007 določa Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) (Ur. l. RS, št. 105/2006 s spremembami in dopolnitvami).
71
Po Zakonu o ustavnem sodišču (ZUstS) Ur.l. RS, št. 15/1994 s spremembami in dopolnitvami.
72
Razlika v porazdelitvi funkcij glede na slovensko ureditev. Na drugi stopnji je pri nas za odločanje pristojno Vrhovno
sodišče. Na prvi stopnji (praviloma) odloča Upravno sodišče s sedežem v Ljubljani in z zunanjimi oddelki v Celju, Novi Gorici
in Mariboru. (N. Bašin (2010): Varstvo stranke v upravnem postopku v Italiji, diplomsko delo, Pravna fakulteta Maribor, str.
52).
73
V. Cerulli Irelli (2010): Lineamentti del diritto amministrativo: G Giappichelli Editore, II. izdaja, Torino, str. 47.
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oblasti ter širšo zakonodajno in administrativno moč. Primarno zakonodajo tvorijo: ustavni
zakoni, splošni državni zakoni, delegirana zakonodaja, ki jo sprejme vlada s soglasjem
parlamenta, zakonski odloki, statuti navadnih dežel, zakoni, ki jih sprejmejo deželni sveti
(deželni zakoni) ter pokrajinski zakoni. Zakoni so torej splošni in deželni ter imajo enako
formalno moč. V skladu s 116. členom Ustave Republike Italije74 imajo dežele s
specialnimi statuti na določenih področjih izključno zakonodajno pristojnost. V okviru
upravnega prava ima Italija izključno zakonodajno pristojnost glede pravne ureditve in
organizacije državne javne uprave ter upravnega pravosodja. Ker se italijanski pravni
sistem institucij upravnega prava zelo razlikuje od slovenskega, dosledna uporabna
primerjava med instituti žal ni mogoča (Bašin, 2010, str. 6–8).
Italija je država, ki je sledila tradiciji francoske in ne avstrijske administracije.75 Šele z
Zakonom 241/199076, ki vsebuje pravna pravila upravnega postopka in pravico do
dostopa do upravnih aktov, je bila v italijanski sistem vključena splošna pravna veja o
upravnem postopku. Le-ta je oblikovana po načelih, ki veljajo na celotnem področju
upravnih pristojnosti (diskrecijskih in nediskrecijskih), razen določenih izjem. Za razliko od
zakonov drugih držav izvirni tekst zakona iz leta 1990 ni vseboval splošnih pravil upravne
dejavnosti javne uprave, temveč zgolj splošno ureditev postopka. Zakonodajalec je šele
leta 2005 prilagodil nekatere določbe o postopku, s katerimi je zaokrožil splošni okvir
delovanja javne uprave ter uredil nekatere vidike, ki so bili dotlej zaupani načelom sodne
oblasti. Pomembna je bila novost, da javna uprava pri sprejemanju aktov, ki niso oblastne
narave, deluje po principih zasebnega prava razen, če zakon ne določa drugače.
Naslednje spremembe so bile sprejete leta 2009 predvsem glede dileme, kakšen je poseg
zakona na upravne postopke v deželni in lokalni pristojnosti, da se v tej smeri preuredi
upravni procesni postopek. Na tej podlagi je bil leta 2010 sprejet D. Igs.n. 104 – Zakonik
upravnega postopka77. Zadnji normativni posegi v obravnavani zakon so bili 1. oktobra
2010 s podelitvijo izključne pristojnosti upravnemu sodniku glede sporov v zvezi s »tihim
soglasjem« ter z določbo, da je ureditev varstva v primeru molka organa prepuščena
samemu zakoniku (Bašin, 2010, str. 9, 10).
Zakonik italijanskega upravnega postopka v grobem vsebuje določbe, ki obravnavajo
temeljna načela postopka, zaključek postopka in tudi posledice zamude zaključka
postopka, obrazložitev odločbe, način uporabe sodobne tehnologije v postopku, določila o
odgovornosti ter sodelovanju v postopku (pravice strank v postopku); poenostavitev
upravnih ukrepov (tiha soglasja, sankcije idr.), učinkovanje in neveljavnost upravnih
aktov, dostop do upravnih aktov ter končne določbe. Slovenski ZUP za razliko od
italijanskega vključuje še določbe o jeziku in stroških postopka, vzdrževanju reda, nadzoru
74

Ustava Republike Italije, dosegljivo 28. 2. 2012 na: http://www.skgz.org/ustava-republike-italije-v-italijanscini.
Kraljevina Jugoslavija je sledila avstrijskemu vzoru in je leta 1930 sprejela Zakon o občem upravnem postopku (N. Bašin
(2010): Varstvo stranke v upravnem postopku v Italiji, diplomsko delo, Pravna fakulteta Maribor, str. str. 9).
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Legge 241/1990. V italijanski zakonodaji zakoni niso naslovljeni, tako da je z naslova zakona nemogoče razbrati materijo
njihovega urejanja. Zato se navaja zgolj njihova številka. (N. Bašin (2010): Varstvo stranke v upravnem postopku v Italiji,
diplomsko delo, Pravna fakulteta Maribor, str. 9).
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D. Igs.n. 104 – Codic del processo amministrativo (2010), dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0104.htm; Zakon ureja upravno sodno varstvo in se ga lahko
primerja bolj z ZUS-1 in ne z ZUP. Več v: (N. Bašin (2010): Varstvo stranke v upravnem postopku v Italiji, diplomsko delo,
Pravna fakulteta Maribor, str. 10).
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nad izvajanjem zakona, ureja pa tudi pravna sredstva. Zakon velja za organe državne
uprave, javne zavode, tudi za podjetja z vsaj večinskim javnim kapitalom. Dežele in
samoupravne lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti to področje podrobneje urejajo
v skladu s temeljnimi načeli, pri tem pa posamezniku ne smejo zagotavljati manjšega
obsega pravic od tistega, ki je zagotovljen z zakonom, temveč le višji nivo pravic (Bašin,
2010, str. 11, 12).
Glavna načela in temelje italijanskega izobraževalnega sistema, zlasti v visokem šolstvu,
določa italijanska Ustava iz leta 1947, ki v 33. členu določa, da sta umetnost in znanost
brezplačna ter da imajo visokošolski zavodi pravico ustanoviti svoje lastne predpise
samostojno, v okviru omejitev, določenih z nacionalno zakonodajo. Glavni namen
visokega šolstva je spodbujati znanstveni napredek naroda in vsem državljanom omogočiti
izobraževanje ter usposabljanje, ki bo privedlo do zaposlitve78. Državne univerze so javne
osebe, ki imajo svojo znanstveno, pedagoško, vodstveno, finančno in knjigovodsko
avtonomijo ter polno poslovno sposobnost na področju javnega in zasebnega prava.
Zaradi načela univerzitetne avtonomije ima lahko vsaka univerza lastne zakone in druge
predpise, ki opredeljujejo organe za institucionalno upravljanje in poučevanje ter
raziskovalne strukture.79 Italijanska javna uprava (tudi šolstvo) mora pri svojih odločitvah
spoštovati načela upravnega postopka80, saj upravni postopek zagotavlja načela
enakopravnosti obeh strank, kontradiktornosti in pošteno sojenje v skladu z italijansko
Ustavo81.

4. 4 ANALIZA RABE ZUP-A PO SPLOŠNIH AKTIH UL
Univerza v Ljubljani je pri opravljanju svojih nalog in odločanju samostojna, njene
pristojnosti so določene z ZViS-om, ki je specialni zakon na področju visokega šolstva, ter
s Statutom UL, ki je temeljni in splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Status oziroma
položaj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev je urejen
v VI. poglavju ZViS-a (52.–64. člen) ter podrobneje v VIII. poglavju Statuta Univerze v
Ljubljani (205.–236. člen).
Tudi habilitacijski postopek je delno urejen specialno že v ZViS-u, ki opredeljuje
habilitacijske nazive, pogoje za nazive, odvzem naziva, delno pa neposredno tudi sam
postopek (59., 56., in 57. člen ZViS-a), a le glede sodnega varstva pravic v upravnem
sporu, pristojnih organov za odločanje in izvršilne klavzule za podrobnejšo postopkovno
ureditev v izvedbenih aktih Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (npr.
minimalni standardi za izvolitve v nazive, ki vsebujejo materialno-pravne določbe,
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dosegljivo 10. 4. 2012 na: http://www.miur.it/guida/guide.htm.
CIMEA, Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche, dosegljivo 10. 4. 1012 na:
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80
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postopek pa je prepuščen univerzam82) ter statutih univerz (npr. 218.–222. člen Statuta
Univerze v Ljubljani in 190.–202. člen Univerze v Mariboru) (Kovač, 2011a, str. III).
Razmerje med ZUP-om in ZViS-om je urejeno na način, da pravila splošnega upravnega
postopka dopolnjujejo pravila posebnih upravnih postopkov v tistih primerih, ko ne
obstajajo posebni predpisi oziroma posebne procesne določbe (3. člen ZUP-a).
Pečarič ugotavlja, da ZviS in Statut Univerze v Ljubljani ne dajeta odgovora na vprašanje,
ali je med zakone, ki so relevantni za presojo zakonitosti aktov, potrebno šteti tudi ZUP,
saj zakonodajalec v ZviS-u ni določil, da v takih postopkih govorimo o upravni zadevi, da
se vodi upravni postopek oz. da pristojni organ izda upravno odločbo83. Vendar pa
določilo 2. člena ZUP-a določa vsebino upravne zadeve84, iz česar glede na napotila ZviS-a
na splošni upravni postopek in upravni spor ter samo naravo zadeve (enostransko
avtoritativno odločanje organa o pravici oz. pravni koristi posameznika, ki je nujna za
napredovanje tako v pedagoškem kot delovno-pravnem smislu) izhaja, da se tudi v
postopku izvolitve v naziv uporablja ZUP (Pečarič, 2008, str. 13).
Bistvo habilitacijskega postopka je ugotavljanje in presoja pogojev, ki jih mora kandidat
izpolnjevati, da se mu podeli licenca za poučevanje oziroma raziskovanje. Pogoje je težko
enoznačno določiti, zato je presoja le delno objektivizirana. ZViS v svojem 55. členu
pogoje za pridobitev posameznega naziva opredeljuje z nedoločenimi pravnimi pojmi, npr.
tipičen primer je pogoj »preverjenih pedagoških sposobnosti«, kar jasno nakazuje na
obliko odločanja po diskrecijski pravici. Pogosto zato področni predpis natančno določa, da
pristojni organ po prostem preudarku oziroma diskrecijski pravici oceni izpolnitev pogojev.
Kovačeva na podlagi sodne prakse85 utemeljuje, da odločitev po prostem preudarku ne
pomeni, da telo odloči kot se mu zdi, ampak obratno – toliko bolj je zavezano upoštevati
temeljne kavtele poštenega postopka, če je že meritorna odločitev prepuščena subjektivni
oceni. Sodišče je pri presoji zakonitosti aktov o izpolnjevanju pogojev in meril za
pridobitev nekaterih nazivov »pri morebitni odpravi akta prejkone zadržano ter ugotovi

nezakonitost le, če je odločitev očitno nerazumna, ali pa je kršeno na primer ustavno
načelo enakosti, saj naj ima organ zaradi zagotavljanja učinkovitosti (visokošolskega)
sistema pri ocenjevanju primernosti kandidatov široko polje proste presoje.« (Kovač,
2011a, str. III).
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Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih (Ur. l. 95/10, izdani na podlagi 51. člena ZViS-a).
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6. odst. 51. e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS - G) določa: »Če s tem
zakonom ni določeno drugače, agencija o posamičnih pravicah in zahtevkih strank odloča po postopku, določenem z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek«. Gre za določbo, ki se nanaša na Nacionalno agencijo za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS), ki je pri svojem delovanju samostojna in neodvisna, tako kot Univerza v Ljubljani.
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Za opredelitev predmeta kot materijo javnopravnega oziroma upravnopravnega razmerja, je pomemben tip postopka, v
katerem se prenašajo splošne norme na konkretno dejansko stanje. Pravno urejen postopek z varstvom interesov
udeležencev je instrument demokracije, zlasti če udeleženci v njem niso v enakem ali celo enakopravnem položaju. (P.
Kovač (2009), Vloga upravnega organa v upravnem postopku s študijo primera, Javna uprava, 45, 1/2, str. 185).
85
Judikat U 568/2004-34 z dne 10. 12. 2004, prim. tudi zadeva št. U 1448/2004 z dne 24. 1. 2005. Gre za habilitacijskim
postopkom podobne postopke presoje primernosti kandidatov za najvišje uradniške položaje. Sodišče lahko celo ob
ugotovljeni kršitvi akta ne odpravi ali razveljavi, temveč ugotovi le njegovo neustavnost (v P. Kovač (2011a): Avtonomnost
oblasti kot odgovornost - določanje in odločanje v habilitacijskih postopkih na univerzi. Pravna praksa, 30, št. 9, str. III).
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Ker ZUP za vse javnopravne postopke (tudi habilitacijske) določa, da je pri njih nujno
potrebno spoštovati temeljna načela upravnega postopka, ki jih praviloma niti področni
zakon ne more nadrediti oziroma v celoti izključiti (Kovač, 2009, str. 188), jih bom v
nadaljevanju nekoliko opredelila.
Temeljna načela ZUP-a86 predstavljajo minimalne procesne standarde za varstvo pravic
strank na vseh upravnih področjih in posredno izhajajo že iz slovenske ustavne ureditve.
Gre za skupino zakonskih določb, ki ni podvržena načelu subsidiarne rabe. Zaradi
predpisane narave temeljnih načel ZUP-a, pravila posebnih upravnih postopkov ne morejo
in ne smejo biti v nasprotju z njimi. V praksi se v okviru posebnih upravnih postopkov
lahko uvajajo dodatna oziroma dopolnjena načela posebnih upravnih postopkov, ki ne
smejo izničiti temeljne ideje teh načel (Mlakar, 2009, str. 75).
Temeljna načela upravnega odločanja izhajajo tudi iz Resolucije št. (77) 31 o zaščiti pravic
posameznika v razmerju do aktov upravnih organov87 in so (v Androjna in Kerševan,
2006, str. 76-77):
- pravica zaslišanja stranke (right to be heard): opredeljuje položaj prizadetega
posameznika, ki lahko v vsakem primeru, kjer bi odločitev pomenila poseg v njegov
pravni položaj, predloži vsa dejstva in dokaze, ki jih mora upravni organ pri svojem
odločanju upoštevati;
- dostop do podatkov (access to information): vsak prizadeti posameznik v postopku
mora biti na njegovo zahtevo obveščen o vseh bistvenih okoliščinah, ki so vplivale
na sprejem odločitve;
- pomoč in zastopanje (assistance and representation): vsak prizadeti posameznik v
postopku ima pravico do strokovne pomoči ali zastopanja v postopku;
- obrazložitev odločitve (statement of reason): vsak posameznik mora biti obveščen o
dejstvih oziroma razlogih za odločitev v postopku, če odločitev posega v njegove
pravice;
- pravni pouk (indication of remedies): odločitev upravnega organa, ki posega v
pravice ali interese posameznika in je izdana v pisni obliki, mora navesti tudi
možnost pravnih sredstev zoper tako odločitev ter rok za njihovo uporabo.
Nabor teh pravic se je kasneje razširil tudi z drugimi načeli, kot so nepristranskost,
sorazmernost, časovna omejenost obravnavanja zadev idr. Vsa ta načela so tudi
neposredno opredeljena s pravili ZUP-a (npr. v členih 9, 82, 49 in 214, 13, 215, 237 idr.)
(Mlakar, 2009, str. 14–15).
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Temeljna načela ZUP-a so: Načelo zakonitosti (6. člen); varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi (7. člen); načelo
materialne resnice (8. člen); načelo zaslišanja stranke (9. člen); prosta presoja dokazov (10. člen); dolžnost govoriti resnico
in poštena uporaba pravic (11. člen); samostojnost pri odločanju (12. člen); pravica pritožbe (13. člen); ekonomičnost
postopka (14. člen) , v: Jerovšek in dr. (2004): ZUP s komentarjem, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
str. 52–115;
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Resolution (77) 31 on the Protection of the Individual in Relation of the Acts of Administrative Authorities. Podobno tudi
Evropska konvencija o človekovih pravicah (Ur. l. RS – MP, št. 7/94), ki določa, da se je upravni postopek razvil kot
instrument omejevanja absolutne oblasti ne glede na avtoritativno odločanje upravnega organa (P. Mlakar (2009),
Regulacija posebnih upravnih postopkov v področni zakonodaji – izbrani primeri, diplomska naloga Fakulteta za upravo
Ljubljana, str. 14–15), dosegljivo 20. 12. 2011 na: http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/mlakarpetra.pdfs.
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Načela Sveta Evrope predstavljajo minimalni standard poštenega postopkovnega varstva
vsakega posameznika in služijo kot smernica oziroma vodilo pri sprejemanju zakonov ter
podzakonskih predpisov, ki urejajo postopek odločanja upravnih organov (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 77).
V nadaljevanju bom povzela značilnosti temeljnih načel in sporočilo vsakega načela
povezala s konkretnim področjem habilitacijskih postopkov:
1. temeljno načelo zakonitosti (6. člen ZUP-a) se pri vodenju postopka izraža kot
formalna zakonitost (temelj v 153. členu URS, obvezna uporaba predpisov v skladu
s hierarhijo pravnih aktov – ustava, ratificirane mednarodne pogodbe, podzakonski
predpisi), katere elemente ZUP opredeljuje predvsem preko absolutno bistvenih
kršitev pravil postopka po drugem odstavku 237. člena (razlogi za pritožbo) in pa
napak, ki so podlaga za uporabo izrednih pravnih sredstev (Kovač, 2009, str. 189).
Načelo zakonitosti v povezavi s habilitacijskimi postopki visokošolskih učiteljev,
znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev je v skladu s 57. členom ZViSa podrobneje urejen v Statutu UL in v Merilih UL. Organ pri svojem odločanju ne
sme postopati samovoljno, prosti preudarek je po ZUP-u zakonsko podeljen (z
besedami: »organ lahko«, »organ sme«, mu je dovoljeno/naloženo/dopuščeno
itd.) (Jerovšek in dr., 2004, str. 61). Konkretno v habilitacijskem postopku
najdemo določilo glede odločanja organa po diskrecijski pravici v 25. členu Meril
UL, in sicer pristojni organ na temelju svoje diskrecijske pravice izbere med več
možnimi odločitvami tisto, ki jo glede na konkretni primer šteje za najbolj
primerno, pri tem pa mora svojo obrazložitev podpreti z navedbo dejstev in
dokazov, ki so bili ugotovljeni v postopku. Izvolitev v naziv je izraz avtonomne
akademske presoje kandidatove strokovne usposobljenosti, izpolnjevanje
predpisanih pogojev za izvolitev v naziv pa je le pogoj za obravnavo prošnje in ne
ustvarja nobene pravice do izvolitve (25. člen Meril UL);
2. varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi (7. člen ZUP-a) je temeljno
načelo, po katerem uradna oseba postopka – konkretno habilitacijskega postopka
ne sme po nepotrebnem zapletati in zavlačevati, predvsem pa mora omogočiti
strankam – kandidatom v habilitacijskem postopku, da čim lažje zavarujejo in
uveljavijo svoje pravice, tudi tako, da jih pouči o materialni pravici, če v zvezi s
podanim dejanskim stanjem izve ali sodi, da ima le-ta podlago za njeno
uveljavitev, čeprav mora v primeru kolizije prevladati javna korist oziroma javni
interes. Nadrejenost upravnega organa stranki je praviloma izraz nadrejenosti
javne koristi, kot jo na posameznih področjih opredeljujejo materialni predpisi
zasebnim interesom (Kovač, 2009, str. 189);
3. samostojnost pri odločanju (12. člen ZUP-a) je načelo, ki pomeni, da nadrejeni
organ oziroma uradna oseba hierarhično nižjemu ne more in ne sme narekovati
ravnanja ter odločitve v konkretni zadevi, za katero je le-ta pristojen oziroma
pooblaščen. V primeru habilitacijskih postopkov mora biti Senat članice oziroma
dekan članice pri odločanju samostojen in ni dolžan sprejemati navodil od Senata
41

UL oziroma rektorja o tem, kako naj odloči, niti ga ne sme prositi za navodila in se
tako odvezati danih pristojnosti oziroma pooblastil. Svoje odločitve mora
sprejemati nepristransko, pravično in odgovorno (Kovač, 2009, str. 189).
Ne gre pa prezreti tudi pomembnosti drugih temeljnih načel (vseh temeljnih načel je
devet), kot so:
4. načelo materialne resnice (8. člen ZUP-a) obvezuje organ (Senat, HK, ŠS), ki
odloča, da ugotovi resnično dejansko stanje ter vse okoliščine in dejstva
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev ter strokovne usposobljenosti kandidata, ki
naproša v izvolitveni naziv), ki so potrebna za zakonito in pravilno izdano odločbo
(Jerovšek in dr., 2004, str. 80);
5. zaslišanje stranke (9. člen ZUP-a) je pomembno temeljno načelo, ki stranki
omogoča varstvo njenih pravic ter dolžnost organu dati stranki možnost
uveljavljanja, pravice, seznanitve z rezultatom postopka, izjave o dejstvih. Kršitev
tega načela predstavlja bistveno kršitev pravil postopka (razlogi za pritožbo – 237.
člen ZUP-a in kršitev 22. člena URS o enakem varstvu pravic) (Jerovšek in dr.,
2004, str. 86). Univerza v Ljubljani v svojih splošnih aktih nima posebej urejenega
instituta zaslišanja stranke, ampak to načelo spoštuje in ga smiselno uporablja v
skladu z ZUP-om. Na pritožbenih obravnavah imajo kandidati/pritožitelji vedno
možnost, da se izjavijo oziroma predstavijo svojo verzijo;
6. prosta presoja dokazov (10. člen ZUP-a) – organ zbira dejstva in okoliščine, ki
omogočajo presojo o dejanskem stanju. V habilitacijskih postopkih gre za dokazila
o izpolnjevanju količinskih, kakovostnih in drugih pogojev iz Meril UL, upravni akt
oziroma odločba pa mora temeljiti na predpisu (ZViS-u, Statutu, Merilih UL, sklepu
Senata, upoštevajoč soglasje HK in študentsko mnenje ŠS), njegova uporaba pa
na objektivni resnici (Jerovšek in dr., 2004, str. 92);
7. dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic (11. člen ZUP-a) – to
načelo se nanaša na stranke, ki morajo pred organom govoriti resnico in pošteno
uporabljati priznane pravice. Gre za prepoved zlorabe pravic strank, za kar mora
skrbeti uradna oseba (Jerovšek in dr., 2004, str. 98). Npr. kandidat, ki zaproša v
neki izvolitveni naziv, mora s svojo vlogo in pripadajočimi prilogami v tem
postopku prikazovati resnično stanje. V nasprotnem primeru se kandidatu lahko
naziv odvzame (218.–225. člen Statuta UL);
8. pravica pritožbe (13. člen ZUP-a) – je temeljna pravica vsakega posameznika (ki
izhaja iz načela zakonitosti (6. člen ZUP-a) in načela enakega varstva pravic (22.
člen URS), do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s
katerimi se odloča o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih (25. člen
URS) (Jerovšek in dr., 2004, str. 104). Univerza v Ljubljani ima institut pritožbe
urejen v svojem Statutu, v členih od 218. do 222., ter v Merilih UL v členih od 26.
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do 31. Sodno varstvo pravic ureja tudi 59. člen ZViS-a, saj se zoper odločbo,
izdano v izvolitvenem postopku (tudi v primeru odvzema naziva), lahko sproži
upravni spor;
9. ekonomičnost postopka (14. člen ZUP-a): je načelo, ki od organa zahteva, da
vodi postopek (habilitacijski postopek) hitro, s čim manjšo zamudo in s čim
manjšimi stroški za stranko/kandidata v postopku (habilitacijskem postopku) tako,
da ob tem poskrbi za pravilno ugotovitev dejanskega stanja (izpolnjevanje pogojev
za izvolitev v naprošeni naziv) in da se izda zakonita ter pravilna odločba (Jerovšek
in dr., 2004, str. 112).
ZUP svoje II. poglavje namenja pristojnosti (15.–41. člen), ki zajema stvarno in
krajevno pristojnost ter izločitev. Značilnost upravnega postopka glede pristojnosti je, da v
njem običajno sodeluje več uradnih oseb – predstojnik že ex lege kot uradna oseba, ki
odloča (28. člen ZUP-a), in drug zaposleni pri organu kot uradna oseba, ki postopek vodi
(30. člen ZUP-a) (Kovač, 2002, str. 187–188). Pristojnost pomeni pravico in dolžnost
organa, da opravi neko nalogo in je v tesni povezavi z organizacijsko strukturo javne
uprave, ki jo tvorijo organi državne uprave, uprave lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil (npr. Univerza). Stvarna pristojnost se navezuje na vsebino zadeve in se
pogojuje z organiziranostjo javne uprave. Zanjo so relevantni predpisi o organizaciji
državne uprave in področni predpisi. Krajevna pristojnost se določa glede na upravno
zadevo oziroma na okoliščine, ki se vežejo na določeno območje. Področna zakonodaja
lahko določi, da je za odločanje o neki zadevi pristojno telo, ki sicer nima statusa
upravnega organa, denimo komisija, a je v takem primeru tako telo v smislu ZUP-a
potrebno šteti za organ (Jerovšek in dr., 2004, str. 116–119).
Pristojnost je tudi v habilitacijskih postopkih na Univerzi v Ljubljani določena s področno
zakonodajo (s Statutom UL in z Merili UL, sprejetimi na podlagi ZViS-a). Od začetka
postopka do izdaje upravnega akta (odločbe, sklepa) se kandidatovo izpolnjevanje
kriterijev na znanstvenem in raziskovalnem področju ter na področju pedagoške
usposobljenosti preverja in ugotavlja po fazah posebnega postopka. Zelo pomembno je,
da ima vsaka faza v tem postopku določene roke (določena časovna obdobja), urejene s
področnimi predpisi (Statut UL in Merila UL), da telo v posamezni fazi postopka
pravočasno odloči in s tem omogoči, da se upravni postopek čim prej pripelje do konca
(načelo ekonomičnosti). ZUP pozna več tipov rokov, ki se pojavljajo v upravnih postopkih,
natančno pa jih opredeljuje v svojem VII., poglavju od 99.–102. člena.
Habilitacijski postopek na Univerzi v Ljubljani, kot upravni postopek, se na prvi stopnji
začne na pisno prošnjo (materialni zahtevek) kandidata za prvo ali ponovno izvolitev v
naziv, t.j. na zahtevo stranke (125. člen ZUP-a), ki jo vloži na članici, ki je znotraj UL
matična za področje, na katerem se želi habilitirati. Kadar gre za področja, ki so matična
na več članicah, lahko kandidat vloži svojo prošnjo na katero koli od njih. Prošnji mora
priložiti pripadajoče priloge v skladu z Merili (213. člen Statuta in 13. člen Meril). Postopek
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je uveden z dnem vložitve prošnje/zahteve (127. člen ZUP).88 Pristojni organ sme začeti
postopek samo, če je kandidat/stranka dala ustrezen zahtevek, s katerim izrazi svojo voljo
za uveljavitev določene pravice oziroma oprostitev določene obveznosti na podlagi
javnopravnih predpisov z upravnega področja (v našem primeru na podlagi Statuta UL in
Meril UL). Organ v tem primeru zaradi varstva zasebne koristi posameznika ni zadolžen,
da začne postopek po uradni dolžnosti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 278).
Začetek postopka za nadaljnjo ali ponovno izvolitev se za razliko od prve izvolitve začne
najmanj 6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva (12. člen Meril UL). To je inštrukcijski
rok, namen katerega je, da organ v določenem času opravi določeno dejanje v postopku.
Če se dejanje ne opravi v predpisanem inštrukcijskem roku, za organ (in tudi za stranko)
ne nastanejo škodljive posledice (Androjna in Kerševan, 2006, str. 243).
V primeru nepopolne vloge pristojna strokovna služba članice pozove kandidata, da svojo
vlogo dopolni v 15-ih dneh. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v 30-ih dneh od prejema
obvestila, se šteje, da je kandidat vlogo umaknil (15. člen Meril UL).
Posebna komisija, ki jo imenuje senat članice, ima v enem mesecu od vložitve vloge
kandidata, pristojnost izdelati mnenje o strokovni usposobljenosti kandidata. Gre za
najmanj tri imenovane poročevalce, ki morajo biti učitelji in imeti morajo vsaj isti naziv,
kot je naziv, v katerega se voli kandidat. Imenovani poročevalci morajo posredovati svoja
strokovna mnenja, ki so uradna skrivnost, v določenem roku, ki ne sme biti krajši od
enega meseca in ne daljši od treh mesecev (214. člen Statuta UL in 16. člen Meril UL).
Za oceno pedagoške usposobljenosti je pristojen Študentski svet tiste članice, kjer je
kandidat, ki se voli, imel pedagoške obveznosti89 (16., 88.–91. člen Meril UL). Pri prvi

88
Za začetek in tek upravnega postopka so po ZUP-u zelo pomembne procesne predpostavke, saj so formalni pogoji tisti, ki
jih mora vloga stranke izpolnjevati, da se lahko obravnava. 129. člen ZUP-a določa štiri procesne predpostavke za začetek
postopka, vezane na preizkus zahteve/vloge, ki jo stranka/kandidat vloži, ko uveljavlja svojo pravico oziroma pravno korist.
To so: 1) predmet postopka, ki ni upravna zadeva (2. člen ZUP-a); 2) lastnost stranke oziroma vložnika; 3) rok vložitve
zahteve; 4) prepoved odločanja dvakrat o istem. Upravni organ lahko te pogoje preveri šele takrat, ko je vloga popolna in
dana pri domnevno stvarno in krajevno pristojnem organu, saj lahko le na podlagi vseh sestavin vloge organ preverja
izpolnitev tudi procesnih predpostavk. (Več o tem v: P. Kovač (2010): Pomen procesnih predpostavk v ZUP-u, Pravna
praksa, 29, št. 19, str. 8-10.).
89
Študentska mnenja se izdelajo na podlagi rezultatov študentskih anket. S temi mnenjskimi anketami študentje izražajo
svoje mnenje o študijskem procesu, programih, predmetih in pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev. Več o anketah (o
naravi, namenu, poteku, načinu in času izvedbe ter ocenjevanju) v Pravilniku o študentski anketi, sprejetem na podlagi 47.
člena Statuta UL dne 4. 7. 2007, dosegljivo 20. 2. 2012 na:
http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/kijz/PravilnikStudentskaAnketa.pdf.
Dostop do rezultatov anket ima dekan fakultete, ki jih v skladu z omenjenim Pravilnikom lahko posreduje posameznim
uporabnikom (14. člen Pravilnika). Vprašanje je, ali gre pri tovrstnih postopkih za informacije javnega značaja in za varstvo
osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka na podlagi testa javnega interesa meni: »Javni interes za razkritje rezultatov

študentskih anket, iz katerih je razvidna ocena študentov o opravljenem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
nedvomno pretehta nad interesom za omejitev dostopa. Javnost ima namreč nedvomno upravičen interes, izvedeti, katere
so tiste nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri posameznem visokošolskem učitelju ali sodelavcu pri opravljanju svojega dela, t.
j. dela v okviru javne službe. V javnem interesu je namreč, a izvajalci javnih služb v visokem šolstvu svoje delo opravljajo
dobro, profesionalno, predvsem pa strokovno.«; Evidenčni odstavek odločbe Informacijske pooblaščenke štev.: 02170/2007/7 z dne 30. 11. 2007. Mariborska univerza je odločitev upoštevala, ljubljanska pa ne. Več o tem v članku: B.
Mekina (2007): Razkrite ankete o delu profesorjev, Mladina 51; dosegljivo 14. 2. 2012 na:
http://www.mladina.si/95574/slo--strogo_zaupnoborut_mekina/?utm_source=tednik%2F200751%2Fclanek%2Fslo%2D%2Dstrogo%5Fzaupno%2Dborut%5Fmekina%2F&ut
m_medium=web&utm_campaign=oldLink. Z odločitvijo Informacijske pooblaščenke se je mariborska Univerza strinjala,
ljubljanska pa ne.
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izvolitvi v učiteljski naziv se pedagoška usposobljenost ocenjuje tudi na podlagi javnega
preizkusnega predavanja. Dekan članice na podlagi sklepa Senata imenuje posebno
komisijo, ki s kandidatom sporazumno določi temo in datum predavanja (17. člen Meril
UL).
V primeru, ko se kandidat prvič voli v učiteljski naziv in prvič v višji učiteljski naziv, mora
pridobiti tudi soglasje Habilitacijske komisije UL. Le-ta ima pristojnost, da svojo
odločitev/soglasje v roku dveh mesecev posreduje Senatu članice, ki v roku enega meseca
po prejemu soglasja odloči o izvolitvi kandidata v naziv. V primeru, da so mnenja dveh ali
več poročevalcev negativna, habilitacijska komisija sprejme sklep, da kandidat ne
izpolnjuje pogojev za nadaljevanje postopka in ga posreduje Senatu članice, ki sprejme
ugotovitveni sklep o ustavitvi postopka. Sklep podpiše dekan članice. V kolikor
Habilitacijska komisija UL ne soglaša z vlogo kandidata, Senat članice v roku enega
meseca sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča. Posledica je, da
kandidat ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta naziv pred potekom enega leta,
odkar mu je bila vloga zavrnjena. Lahko pa kandidat svojo vlogo umakne, še preden
Senat o njej odloči, in izkoristi možnost, da ponovno zaprosi v ta naziv prej kot v enem
letu (215. do 217. člen Statuta UL).
V delu, kjer sem omenjala stvarno in krajevno pristojnost, sem omenila tudi izločitev
(35.– 41. člen ZUP-a), ki bi jo glede na omenjeni primer v zvezi z ustavitvijo postopka
izvolitve kandidata (ugotovitveni sklep sprejme Senat članice) in morebitne pritožbe
kandidata, zaradi negativnega mnenja dveh ali več poročevalcev, posebej poudarila.
Statut UL Senatu svoje članice v takem primeru namreč ne daje druge možnosti, lahko pa
bi denimo habilitacijska komisija soglasje dala, Senat članice pa bi vlogo zavrnil ali pa o
njej ne bi hotel odločati. V Statutu taka možnost ni predvidena, je pa glede na večinsko
odločanje senata ali druge okoliščine možna, meni Pečarič, ki nadaljuje: »… če bi se moral

v prvem primeru na Senatu Univerze izločiti le ocenjevalec (če je bil ocenjevalec tudi član
Senata članice in član Senata), bi se moral v drugem primeru izločiti senator, ne glede na
to, da ne bi bil ocenjevalec, ker je na Senatu predstavnik tiste članice (drugi odstavek 46.
člena Statuta), ki je (ali ni) odločala na prvi stopnji. Vsekakor je bil udeležen v postopku
na prvi stopnji oz. je sodeloval pri (ne)odločanju, kar predstavlja obvezen izločitveni
razlog.« (Pečarič, 2008, str. 14). Mnenja o tem se precej razhajajo; npr. Bugarič v svojem
ločenem pravnem mnenju navaja, da je »veliko bolje, če takšen senator ostalim članom
Senata UL pojasni razloge za odločitev članice. Izključitev senatorja bi pomenila tudi
izključitev mnenja članice kot take, kar bi predstavljalo povsem nerazumno in namenu
zakona nasprotno tolmačenje določb ZUP-a v takšnih postopkih.« (Bugarič, 2008).
Dejstvo je, da enotnega stališča o tem ni. Nekateri torej menijo, da je potrebno dosledno
uporabljati določbe ZUP-a (izločitev senatorja Senata UL, ki je o zadevi odločal že kot
senator članice), nekateri pa, da se določbe ZUP-a uporabljalo smiselno in izločitve ne
priznavajo. Po Bugariču smiselna uporaba pomeni uporabo v obsegu in na način, ki je
primeren ter potreben glede na naravo takšne zadeve, ali kot navaja: »V upravnem pravu
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ne obstaja »pravica biti izvoljen v naziv«, ampak le dolžnost organa, ki o tem odloča, da
to počne zakonito in v skladu s predpisi.« (Bugarič, 2008).
Za primerjavo, Univerza v Mariboru izločitveni razlog predvideva v 253. členu svojega
Statuta UM, ki določa: »Senat odloča v primerih, ko poteka postopek pred organi univerze

oziroma organi članic univerze in se zahteva izločitev organa, članov kolegijskih organov
ter izvedencev. Odločitev Senata iz prejšnjega stavka je dovoljeno izpodbijati istočasno z
izpodbijanjem odločitve o glavni zadevi z uporabo pravnega sredstva, ki je dovoljeno
zoper glavno zadevo. Zahteve za izločitev Senata univerze kot organa niso dovoljene«, kar
pa še ne pomeni, da je takšna rešitev pravilna (Bugarič, 2008).
Univerza v Ljubljani je določbo o izločitvenem razlogu nedavno vključila v svoja nova
Merila UL, sprejeta 25. 10. 2011 in veljavna od 1. 11. 2011, nanašajoč se le na
sorodstvene vezi v postopku imenovanj poročevalcev za ugotavljanje strokovne ali
umetniške usposobljenosti kandidatov: »Poročevalec o kandidatovi znanstveni, strokovni

ali umetniški usposobljenosti ne more biti učitelj ali znanstveni delavec, pri katerem zaradi
sorodstvenega (sorodstvo v ravni vrsti ali v stranski vrsti do četrtega kolena), svaštvenega
(svaštvo do drugega kolena) ali siceršnjega razmerja (zakonec ali zunajzakonski partner
ipd.) s kandidatom obstaja utemeljen dvom o nepristranskosti in objektivnosti. Poročilo o
znanstveni, strokovni ali umetniški usposobljenosti kandidata mora vsebovati izjavo
poročevalca, da za korektnost in vsebino poročila prevzema moralno in strokovno
odgovornost.« (83. člen Meril UL).
Naj v zvezi s pristojnostjo povzamem naslednje: v nazive visokošolskih učiteljev (izredni
profesorji, docenti, višji predavatelji, predavatelji, znanstveni sodelavci, višji znanstveni
sodelavci in lektorji), znanstvenih delavcev (višji znanstveni sodelavec in znanstveni
sodelavec), visokošolskih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji
strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin) in raziskovalnih sodelavcev
(asistent-raziskovalec) volijo Senati članic po postopku, ki je določen v Statutu UL ter
podrobneje še v Merilih UL. Upravni akt pripravi strokovna služba, podpiše ga dekan oz.
prodekan z dekanovim pooblastilom. Redne profesorje in znanstvene svetnike pa po
enakem postopku voli Senat Univerze, upravni akt pripravi strokovna služba UL, podpiše
ga rektor oz. prorektor po rektorjevem pooblastilu.
Prvostopenjski postopek se po ZUP-u zaključi z izdajo in vročitvijo upravnega akta –
odločbo (izjemoma sklepom).90 Gre za oblastni, enostranski, avtoritativni, konkretni
upravni akt z določenimi pravnimi posledicami, ki pomeni meritorno odločitev o pravici ali
obveznosti stranke. Odločba mora biti strogo oblična, skladna z vsemi predpisanimi
sestavinami, sicer je lahko izpodbojna ali nična. ZUP vsebuje določila glede odločbe v
svojem XIII. poglavju (207. –225. člen ZUP-a), glede sklepa pa v svojem XIV. poglavju

90

Primerjalno: 19. člen Pravil UM izrecno določa: »Senat članice mora svojo odločitev o vlogi kandidata sprejeti v roku
meseca dni po predaji celotne dokumentacije s strani strokovne službe univerze, razen v času senatnih počitnic,« tudi na UL
se v času senatnih počitnic ne odloča o izvolitvah, a tega UL nima izrecno določeno v svojih aktih.
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(226.–228. člen ZUP-a). Univerza UL in njene članice morajo pri izdajanju odločb in
sklepov dosledno upoštevati pravila ZUP-a.
Pomembno je poudariti, da mora pristojni organ v primeru odločitve po prostem
preudarku to tudi izčrpno obrazložiti oziroma podpreti z navedbo dejstev in dokazov, ki so
bili ugotovljeni v postopku (25. člen Meril UL). S tem organ pri svoji odločitvi upošteva
standarde iz določil ZUP-a, ki se nanašajo na obrazložitev upravnih odločb. To dokazuje
tudi sodna praksa91, kjer sodišče v primeru obrazložitve odločbe pri izvolitvi v naziv na
univerzi poudarja, da mora organ, ki odloča v polju proste presoje oziroma po prostem
preudarku, navesti predpis, na podlagi katerega je upravičen rešiti stvar po prostem
preudarku in razloge za svojo odločitev, v skladu z določili ZUP-a, saj je moč odločanja v
polju proste presoje institut, ki je zaradi avtonomije državne univerze specifičen. Zaradi
tega ga je nujno potrebno smiselno razlagati preko določb ZUP-a, ki ta institut urejajo.
V primeru, da so bile v postopku za izvolitev v naziv kršene določbe zakona ali Statuta UL
in če so bila v postopku nepravilno ali nepopolno ugotovljena dejstva, ki so pomembna za
odločitev, se lahko kandidat v 15-ih dneh od dneva, ko mu je bila odločba vročena,
pritoži na drugostopenjski organ – Senat UL, tako da pritožbo vloži na članici, ki je
vodila postopek njegove izvolitve, le-ta pa jo je dolžna v roku sedmih dni posredovati
Univerzi. Senat UL na svoji prvi seji po prejemu pritožbe enega izmed svojih članov določi
za poročevalca, ki mora v roku 30 dni izdelati poročilo. Kandidat ima možnost, da lahko v
desetih dneh, ko mu UL pošlje obvestilo, vpogleda v dokumentacijo pritožbenega
postopka, vendar v navzočnosti pooblaščenega delavca univerze, ter da se pisno opredeli
o vseh dejstvih v pritožbenem postopku v nadaljnjih desetih dnevih od vpogleda v
dokumentacijo. Zoper pritožbo Senat UL dokončno odloči na prvi seji po prejemu poročila
poročevalca, in sicer na nejavnem delu seje, na kateri opravi posvetovanje in glasovanje.
Senat UL odloča z večino glasov navzočih članov, član Senata se pri tem ne more vzdržati
glasovanja. V kolikor pa iz poročila poročevalca izhaja, da je bila pritožba prepozna, rektor
pritožbo zavrže in o tem obvesti senat.92 Če obstaja utemeljen sum, da je kandidat v
postopku za izvolitev v naziv navajal lažne podatke, ki so bistveno vplivali na njegovo
izvolitev v naziv, Senat UL, ki je pristojen za izvolitev, sproži postopek za odvzem naziva
(218.–225. člen Statuta UL).
Zoper odločbo, izdano v postopku za izvolitev v naziv oziroma za odvzem naziva, se lahko
sproži upravni spor (59. člen ZViS-a). To pomeni, da je zakonodajalec predvidel pravico
posameznikov, da pred upravnim sodiščem uveljavljajo varstvo zakonitosti dokončne
odločitve tudi v tem postopku. Izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv je bilo za
zakonodajalca, po mnenju Pečariča (2008, str. 13), tako pomemben vidik, da ga je
opredelil v zakonu in s tem nekoliko omejil avtonomijo93.

91

Sodba Upravnega sodišča U 295/2000, 10. 12. 2003, dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://staro.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/59975/.
92
Pritožba v postopku izvolitve v naziv je urejena v Merilih UL od 26. do 31. člena.
93
Sodba Upravnega sodišča U 295/2000, 10. 12. 2003, dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://staro.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/59975/.
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Univerza v Ljubljani v svojem Statutu (217 a.–271 d. člen) in podrobneje v Merilih (32.–
36. člen) ureja možnost priznavanja izvolitvenega naziva, pridobljenega na drugi univerzi.
Gre za primer, ko se na razpis za delovno mesto učitelja na UL prijavi kandidat, ki že ima
naziv učitelja, vendar pridobljenega na drugi univerzi. Pred odločitvijo o izbiri je potrebno
v posebnem postopku ugotoviti enakovrednost njegovega naziva z učiteljskim nazivom na
UL.
Naj na tem mestu izpostavim 34. člen Meril UL, ki določa: »Postopek ugotavljanja

enakovrednosti učiteljskega naziva, pridobljenega na drugi univerzi, teče na članici, ki je
dala pobudo za razpis prostega delovnega mesta učitelja.« Zastavlja se namreč vprašanje
matičnosti področij, saj v tem primeru prihaja do neskladnosti z 213. členom Statuta, po
katerem mora kandidat, ki zaproša v nek izvolitveni naziv, vložiti pisno prošnjo na tisto
članico, ki goji področje, za katero se le-ta želi habilitirati. Konkretno bi torej pomenilo, da
bi kandidatu, ki se prijavi na razpis za učiteljsko mesto, na primer za področje
matematike, ki ga je denimo razpisala Fakulteta za elektrotehniko, enakovrednost naziva
ugotavljala ta ista fakulteta, ki v osnovi ne goji tega področja.
Sicer v nadaljevanju ta isti člen navaja, da Senat članice, na kateri teče postopek
ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, izmed učiteljev UL imenuje tri
poročevalce, ki izdelajo vsak svoje poročilo. Pri tem ni natančno opredeljeno, da bi v
primeru matičnosti področij morali imenovati poročevalce iz članice, ki goji področje, za
katero se pravzaprav ugotavlja enakovrednost. Postopek se nato nadaljuje z obravnavo
na habilitacijski komisiji, ki na podlagi popolne izvolitvene dokumentacije izda pozitivno ali
negativno mnenje, vendar na podlagi tega mnenja Senat članice, kjer ta postopek prvotno
teče, izda ugotovitveni sklep, s katerim se ugotovi enakovrednost ali pa neenakovrednost
izvolitvenega naziva kandidata.

4. 5 PRIMERJALNI POGLED UREDITVE NA UNIVERZI V ZAGREBU
Glede podeljevanja habilitacijskih nazivov me je zanimalo, kako imajo to področje urejeno
na »zagrebški univerzi« (hrvaško: Sveučilište u Zagrebu (v nadaljevanju zagrebška
univerza)). Ugotovila sem, da ima zagrebška univerza to področje urejeno precej drugače,
kot je to urejeno na Univerzi v Ljubljani, saj je že zakonodaja na področju visokega
šolstva urejena drugače kot pri nas. Zagrebška univerza, ki obsega 31 članic (hrvaško:
sestavnic), v svojem Statutu94 (sprejet na podlagi 59. člena področnega zakona – Zakona
o znanstveni dejavnosti in visokem šolstvu (hrvaško: Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju)95, v 81. členu določa, da se postopek imenovanja v nazive in
posledično tudi za zaposlitev na ustrezna delovna mesta (ki imajo natančno enake nazive,
kot so habilitacijski nazivi), pedagoških, znanstveno-raziskovalnih in umetniških
94
Statut Sveučilišta u Zagrebu z dne 27. 6. 2007, dosegljivo 28. 1. 2012 na njihovi spletni strani:
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/propisi/statut.pdf.
95
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, N. N., št. 123/03, spremembami in dopolnitvami, ureja strukturo,
pristojnosti, avtonomnosti in nedotakljivosti univerz (svjeučilišta) ter njihovih organov (rektor, senat), status njihovih
članic/fakultet (sestavnic), inštitutov, akademsko svetovanje idr. (dosegljivo 28. 1. 2012 na njihovi spletni strani:
http://zakon.hr/z/320/Zakon-o-znanstvenoj-djelatnosti-i-visokom-obrazovanju).
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sodelavcev, izvajajo v skladu z zakonom in pod pogoji, ki jih predpisuje Nacionalni svet za
znanost (gre za minimalne pogoje za pridobitev znanstvenih/akademskih nazivov, ki so
določeni v posebnem Pravilniku96). Statut zagrebške univerze tudi določa, da
članice/fakultete sprejmejo še svoje interne predpise (statute, pravilnike), s katerimi
določijo dodatne pogoje za imenovanje na določene položaje (izvolitve v nazive in
nastavitve na delovna mesta)97. Izvolitve v nazive mora potrditi državno telo (to so tako
imenovani matični odbori, ki so zadolženi za različna habilitacijska področja. V akademski
naziv in na razpisano delovno mesto so kandidati izbrani preko javnega natečaja.98

4. 6 PRIMERJALNI POGLED UREDITVE NA UNIVERZI NA DUNAJU
Pri avstrijskem visokošolskem sistemu sem ugotovila, da temelji na Zakonu o univerzi
2002 (BMWF, 2009)99 (v nadaljevanju ZoUN) in obsega 21 univerz ter akademij. Univerze
so pravne osebe javnega prava (4. člen ZoUN-a) in so pod nadzorom zvezne vlade.
Zakonski nadzor pomeni skladnost z zakonodajo, ministrskimi odredbami in statuti univerz
(9. člen ZoUN-a). Vsaka univerza v okviru zakona in ministrskih odlokov sprejme statut, ki
je potreben za njihovo upravljanje (19. člen ZoUN-a). Največja avstrijska univerza je
Univerza na Dunaju. Organizacija in njeno delovanje je urejeno v Statutu Univerze na
Dunaju100.
Področje habilitacij ureja 103. člen ZoUN in podobno 2. člen Statuta Univerze na Dunaju,
po katerem kandidatu, ki zaproša za akademski oziroma znanstveni naziv, rektorat podeli
habilitacijski naziv oziroma licenco za poučevanje na predmetnem področju, ki spada v
okvir Univerze na Dunaju. V primerjavi s slovenskim sistemom, kjer so habilitacijski
postopki podrobneje urejeni z merili, so v avstrijskem sistemu merila vključena že v same
statute. V delu, ki se nanaša na delo habilitacijske komisije in imenovanje poročevalcev za
ocenjevanje strokovne usposobljenosti kandidatov, ki naprošajo v izvolitveni naziv, pa je
Statut Univerze na Dunaju primerljiv s statuti slovenskih univerz (Strnad, 2011, str. 60).

96
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, 27. 6. 2005., N. N., št. 123/03, 105/04, 174/04). Dosegljivo 28. 1.
2012 na
http://www.unist.hr/Portals/0/PropertyAgent/385/Files/111/Pravilnik%20o%20uvjetima%20izbora%20u%20znanstvena%2
0zvanja.html.
97
Za primer navajam »interni« Statut Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Svjeučilišta u Zagrebu z dne 27. 6. 2007,
sprejet na temeljni/področji zakonodaji (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju in Statut Sveučilišta u
Zagrebu), in zajema področja biologije, fizike, kemije, matematike, geofizike, geografije in geologije. (dosegljivo na:
http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/STATUT_PMF-a%5B1%5D.pdf, 28. 1. 2012) ter »interni« Pravilnik o
izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 14. 3.
2007, dosegljivo 28. 1. 2012 na:
http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o__izborima_u_zvanja_i_o_izborima_na_radna_mjesta_na_PMFa.pdf
98
Na primeru Naravoslovno matematične fakultete Zagreb (krajše PMF Zg.) v skladu z 9. členom Pravilnika PMF Zg., o
izvolitvah in ponovnih izvolitvah v znanstvene, znanstveno-izobraževalne in strokovne nazive ter na ustrezna mesta in
nazive na fakulteti, v vsakem primeru odloči pooblaščeni Svet Oddelka (PMF ima Oddelke in vsak od njih ima v svojih
notranjih predpisih opredeljen status, naloge in pooblastila (9. člen Statuta PMF Zg.). Svet Oddelka objavi razpis v
"Uradnem listu" in na spletni strani fakultete pod pogojem, da so za razpisano delovno mesto zagotovljena potrebna
sredstva.
99
Universitätsgesetz 2002, BMWF 2009, dosegljivo 4. 5. 2012 na:
http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_bmwfcontent/UG_2002_Stand_1._Jaenner_2009.pdf
100
Satzung der Universität Wien. UNIVIE 2009,dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://satzung.univie.ac.at/habilitation/
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V 7. členu Statuta Univerze na Dunaju je opredeljen postopek pred habilitacijsko komisijo,
ki je sestavljena iz štirih poročevalcev iz vrst profesorjev. Habilitacijska komisija odloči na
podlagi prejetih strokovnih poročil in mnenj, nato pa o svoji odločitvi obvesti rektorat.
Sam postopek mora habilitacijska komisija izvesti kar najhitreje (4. odstavek 3. člena
Statuta Univerze na Dunaju). V primeru, da so bila kršena postopkovna načela, mora
habilitacijska komisija v skladu s pravnim mnenjem rektorja odločati še enkrat (10.
odstavek 103. člena ZoUN-a).
V skladu z 8. členom Statuta Univerze na Dunaju, na podlagi pozitivne ocene habilitacijske
komisije, rektor kandidatu izda odločbo o izvolitvi ter s tem dovoljenje za poučevanje. V
primeru negativne odločbe pritožba ni mogoča (2. odstavek 8. člena Statuta Univerze na
Dunaju in 9. odstavek 103. člena ZoUN-a). Ker so avstrijske univerze javne izobraževalne
institucije in pravne osebe javnega prava, morajo pri reševanju posameznih primerov na
področju javnega prava uporabljati Zakon o splošnem upravnem postopku101 in v skladu z
njim izdajati tudi upravne akte.102
Najvišji naziv v avstrijskem visokem šolstvu je (redni) univerzitetni profesor in je vezan na
razpisano delovno mesto. Podeljeni izvolitveni nazivi, podobno kot v slovenskem sistemu,
formalno veljajo za zaposlitve na univerzah, kjer so kandidati pridobili naziv, vendar se v
praksi to dosledno ne izvaja. Avstrija vzpodbuja pomen izobraževanja in raziskovanja, saj
s tem povečuje finančna sredstva za opravljanje svoje dejavnosti in tudi sredstva za
študijske pomoči (Strnad, 2011, str. 61).

4. 7 PRIMERJALNI POGLED UREDITVE NA UNIVERZI J. A. KOMENSKEGA
V BRATISLAVI
Slovaški visokošolski sistem temelji na Zakonu o visokih šolah 2002103 (UNIBA, 2002).
Javno visoko šolstvo obsega 20 univerz oziroma akademij.104 Univerze imajo posebno
pravico podeljevati akademske, znanstvene in izobraževalne nazive (9. odstavek 2. člena
Zakona o visokih šolah 2002), podrobneje pa so nazivi in pogoji za izvolitve v nazive
urejeni v statutih posameznih univerz. Statut Univerze J. A. Komenskega105 (UNIBA,
2008) v Bratislavi ima habilitacijske postopke ter pogoje in kriterije za izvolitve v nazive
urejene v Kriterijih za izvolitve v nazive, ki jih lahko primerjamo z Merili za izvolitve v
nazive v slovenskem sistemu (Strnad, 2011, str. 61).

101
1. in 2. odstavek 1. člena Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in
dopolnitvami 2003 in 2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf.
102
35. člen Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in dopolnitvami 2003 in
2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf.
103
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, dosegljivo 4. 5. 2012 na:
http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/z_2002_131.pdf
104
Wikipedia, dosegljivo 4. 5. 2012 na:
http://translate.google.si/translate?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleg
es_in_Slovakia&sa=X&ei=mLejT6a6Fsn64QSn4NiuCQ&ved=0CF0Q_RM
105
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave a vnútorné predpisy UK, ktorých vydanie určuje zákon o vysokých školách,
dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.uniba.sk/index.php?id=95.
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Zakon o visokih šolah (UNIBA, 2002) opredeljuje nazive znanstveno-pedagoškega in
umetniško-pedagoškega naziva docenta ter znanstveno-pedagoškega in umetniško
pedagoškega naziva profesor. Omenjene nazive se lahko podeli le za študijske smeri na
drugi oziroma tretji stopnji visokošolskega študija ter v združeni prvi in drugi stopnji
visokošolskega študija. Habilitacijske postopke določa tudi splošno zavezujoč pravni
predpis, ki ga izda ministrstvo (76. člen Zakona o visokih šolah (UNIBA, 2002),
podrobneje pa določajo posebne kriterije za pridobitev habilitacijskega naziva docent in
profesor še vsaka fakulteta posebej106. Izpolnjevanje pogojev kandidatov za izvolitve v
nazive ocenjuje znanstveni svet javne visoke šole ali fakultete (Strnad, 2011, str. 62), s
tajnim glasovanjem, na podlagi soglasja tričlanske habilitacijske komisije iz vrst
strokovnjakov s področja, za katerega kandidat naproša za izvolitveni naziv ter po
uspešno opravljenem habilitacijskem predavanju, na katerem prisostvuje posebej
imenovana več članska strokovna komisija. S habilitacijskim predavanjem kandidat
izkazuje svojo pedagoško usposobljenost (3. in 4. člen Statuta Univerze J. A.
Komenskega).
Vsaka faza habilitacijskega postopka ima v statutu predpisane roke, podobno kot v
slovenskem sistemu in drugače kot v avstrijskem sistemu, kjer je jasno določeno, da se
mora habilitacijski postopek izvesti brez zastojev. Pisno odločitev znanstvenega sveta
fakultete skupaj z vlogo kandidata in s pripadajočimi prilogami, ki so predpisani v Statutu
(17. člen Statuta Univerze J. A. Komenskega) fakulteta posreduje Znanstvenemu svetu
Univerze J. A. Komenskega. Na morebitno negativno odločitev Znanstvenega sveta
Fakultete pritožba ni mogoča (7. člen Statuta Univerze J. A. Komenskega). Znanstveni
svet Univerze odločitev potrdi ali zavrne. Zoper zavrnitev odločitve pa pritožba ni mogoča.

4. 8 PRIMERJALNA ANALIZA PODELITEV ZDRAVNIŠKE LICENCE
Za primerjavo me je zanimalo tudi sorodno področje, to je podeljevanje licenc107
zdravnikom. Zdravniška zbornica Slovenije108 poleg drugih nalog, ki jih opravlja v okviru
podeljenih javnih pooblastil, tudi podeljuje, podaljšuje in odvzema zdravniške licence109

106

Za primerjavo navajam kriterije Filozofske fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi, 2009. Vedecká rada, Univerzity
Komenského v Bratislave, Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a
kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Filozofickej fakulty UK.
Dosegljivo 6. 5. 2012 na:
http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/zapisniceVRUK/kritDocProf2009FiF.pdf.
107
Licenca je javna listina, s katero zdravnik dokazuje strokovno usposobljenost, za samostojno opravljanje zdravniške
službe na določenem strokovnem področju v Republiki Sloveniji. (3. čl. Pravilnika o zdravniških licencah, Ur. l. RS, št.
109/99 in nadaljnji; dosegljivo 10. 1. 2012 na: http://www.zdravniskazbornica.si/zzs.asp?FolderId=391.
108
Zdravniška zbornica Slovenije je primer nedržavnega subjekta in se ji kot osebi javnega prava podelijo javna pooblastila,
s katerimi se ji določi izvajanje upravnih nalog. Zdravniške zbornice so pričeli ustanavljati v drugi polovici 19. stoletja zaradi
želje oblasti, da bi s predpisi uredili odnos med zdravniki, oblastjo in družbo. Prva slovenska zdravniška zbornica, Zdravniška
zbornica za Kranjsko, je delovala od 1893–1918, nato pa od 1923 do 1946. S ponovno ustanovitvijo, ki jo je omogočil Zakon
o zdravstveni dejavnosti, sprejet leta 1992, se je Slovenija uvrstila med evropske države, ki imajo vse, z redkimi izjemami,
podobno organizirano zdravništvo. V letu 1999, je bil sprejet Zakon o zdravniški službi, je zdravnika opredelil kot temeljnega
odgovornega nosilca opravljanja zdravstvene dejavnosti. Zakon je postavil temelje za poklicno avtonomijo zdravniškega
poklica: »Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen«. Podeljena javna pooblastila zbornici predstavljajo
priznanje družbe slovenskemu zdravništvu do samouravnavanja poklica in s tem tudi zagotavljanje kakovostnega in
odgovornega dela zdravnikov. Spletna stran Zdravniške zbornice Slovenije, Nastanek in razvoj, dosegljivo 10. 1. 2012 na:
http://www.zdravniskazbornica.si/zs/715/nastanek-in-razvoj/.
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Peta alineja drugega odstavka 13. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 65/1994 in nadaljnji).
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po postopku, ki je določen s Pravilnikom o zdravniških licencah110. Pravniki, ekonomisti,
upravni in administrativni delavci, ki sodelujejo v teh postopkih, imajo pooblastila uradnih
oseb, ker so za svoje delo visoko specializirani in so opravili tudi predpisano stopnjo izpita
iz Zakona o upravnem postopku (Osolnik, 2011, str. 14). Iz 5. člena omenjenega
Pravilnika se lahko licenca podeli, podaljša in odvzame v splošnem upravnem postopku;
odvzame se lahko tudi pred razsodiščem111 Zdravniške zbornice Slovenije. Zbornice pri
svojem delovanju v okviru javnih pooblastil pogosto nastopajo oblastno – odločajo o
pravicah in obveznostih pravnih subjektov v konkretnih primerih (z odločbami) ali na
splošno (s predpisi). Pri izvajanju javnih pooblastil jih veže načelo zakonitosti in si ne
smejo izmišljevati dodatnih pogojev ter si prisvajati pravice do diskrecijskega odločanja
(Virant, 1999, str. 943).
Postopek za prvo podelitev licence je urejen v II. poglavju (8.–19. člen) Pravilnika o
zdravniških licencah. Začne se z vlogo zdravnika/stranke, ki jo mora skupaj s
pripadajočimi prilogami (9. člen Pravilnika o zdravniških licencah), s katerimi dokazuje
izpolnjevanje pogojev, vložiti pri Zdravniški zbornici (1. stopenjski organ). V kolikor vloga
ni popolna, jo je prosilec/stranka na podlagi obvestila/poziva zbornice dolžan dopolniti v
postavljenem roku. Po tem se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba. Če prosilec
ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga ni bila vložena, o
čemer mora zbornica prosilca opozoriti že v obvestilu oziroma vabilu za dopolnitev vloge.
Zbornica odloči v roku 30 dni od vložitve popolne vloge. Licenca se podeli z odločbo o
podelitvi licence za licenčno obdobje 7 let. Zoper odločitev je možna pritožba na
Ministrstvo za zdravje (2. stopenjski organ), v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka
odločbe.
Podaljšanje licence je posebej urejeno v III. poglavju Pravilnika o zdravniških licencah
(20.– 51. člen), postopek podelitve licence pa določajo členi od 43–47.
Zbornica mora zdravnika najkasneje 6 mesecev pred potekom njegove licence obvestiti,
da mu veljavnost licence poteče (enako pri habilitacijskih postopkih – kandidat mora vlogo
za obnovitev naziva vložiti 6 mesecev pred iztekom njegovega veljavnega naziva), hkrati
mu posredovati tudi vzorec vloge za njeno podaljšanje ter ga obvestiti o skupnem številu
kreditnih točk, ki jih ima v tekočem licenčnem obdobju.
Popolno vlogo mora prosilec oddati na Zdravniško zbornico Slovenije v roku 30 dni od
prejema vzorca vloge in obvestila zbornice. V kolikor vloga ni popolna, jo mora zdravnik
dopolniti v roku 15 dni, od prejema poziva Zbornice, tako kot v primeru prve podelitve
licence. Če zdravnik ta rok zamudi, zbornica izda sklep, s katerim ugotovi, da zdravnik od
določenega dne dalje ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zdravniške službe. O tem
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Pravilnik o zdravniških licencah, (Ur. l. RS, št. 109/99 in nadaljnji), dosegljivo 10. 1. 2012 na:
http://www.zdravniskazbornica.si/zzs.asp?FolderId=391.
111
Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije, Ur. l. RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004, ureja
»organizacijo in pristojnost razsodišča pri ugotavljanju odgovornosti za kršitev stanovskih pravil, sestavo organov razsodišča
– senatov, postopek odločanja na prvi in drugi stopnji, disciplinske in varstvene ukrepe, ki jih izreka razsodišče, ter druge
pogoje
za
delo
razsodišča«
(1.
člen);
dosegljivo
10.
1.
2012
na:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2004121&stevilka=5034.
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obvesti tudi njegovega delodajalca ter Ministrstvo za zdravje, najkasneje v roku 30 dni
pred iztekom veljavnosti njegove licence. O tej posledici je zbornica dolžna zdravnika v
obvestilu posebej opozoriti. Zoper sklep je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu
pisnega odpravka, in sicer pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji (Zdravniška
zbornica Slovenije), o njej pa odloča Ministrstvo za zdravje (organ druge stopnje). Enako
velja za pritožbo na odločbo Zbornice, v primeru podaljšanja zdravniške licence.
Podeljevanje licenc ima lahko različne vplive na kakovost izvajanja zdravstvenih storitev,
opozarja Olsen (1999, str. 1027–1028). Na eni strani je lahko povečana, kot predvideva
teorija javnega interesa, na drugi strani pa razmerje med ponudbo, cenami, prihodki ter
usposobljenost zdravstvenih delavcev poslabšuje izvajanje kakovostnih storitev, kar
nakazuje na teorijo politične ekonomije, iz katere sledi, da strokovnjaki oziroma izvajalci
na tem in podobnih področjih (v okviru podeljevanja javnih pooblastil nedržavnim
subjektom, torej tudi na področju visokega šolstva ipd.) svoje storitve opravljajo za svojo
najboljšo korist.
Po ugotovitvah Osolnikove (2011, str. 20) Zdravniška zbornica Slovenije opravlja naloge,
ki so ji bile zaupane s strani države, kakovostno. Državna regulacija s tem, ko je
Zdravniški zbornici Slovenije podelila javna pooblastila, omogoča ustrezen nadzor nad
zdravniki in zobozdravniki. Kot pozitivni vpliv regulacije je potrebno zagotoviti ustrezen
nadzor kakovosti izvajanja zdravstvene dejavnosti s strani države, ki prispeva k
zmanjšanju moralnega hazarda in h kakovostni oskrbi bolnikov.
Povzamem lahko, da tako univerze kot zbornice pri svojem delovanju v okviru javnih
pooblastil nastopajo oblastno, ko odločajo o pravicah in obveznostih ali pravnih koristih
posameznikov, v prvem primeru kandidatov pri podeljevanju licenc za poučevanje oziroma
raziskovanje, v drugem pa kandidatov pri podeljevanju zdravniških licenc. Obe instituciji
pri izvajanju javnih pooblastil zavezuje načelo zakonitosti, a zbornice si za razliko od
univerz nikakor ne smejo prisvajati pravice do diskrecijskega odločanja. Kandidati so
pravno ustrezno zaščiteni, medtem ko univerze na podlagi ustavne avtonomije pravico do
diskrecijskega odločanja lahko zlorabijo in kandidate oškodujejo, kar je za demokratični
sistem nedopustno, zato je za pošten habilitacijski postopek nujno potrebno več procesnih
garancij glede nepristranskosti odločujočih in pravice kandidatov do obrambe.

4. 9 ANALIZA RABE ZUP-A PO POSAMEZNIH POGLAVITNIH INSTITUTIH
V PRAVNI UREDITVI IN PRAKSI
Univerza v Ljubljani in njene članice morajo kot upravni organi in izvajalke javne službe
smiselno postopati po ZUP-u (3. in 4. člen ZUP-a), če odločajo o pravicah, obveznostih in
pravnih interesih posameznikov, v konkretnem primeru pedagoških delavcev (2. člen ZUPa). To pomeni uporabo načel in pravil tega zakona le, če gre za javnopravno zadevo (med
katere spadajo tudi habilitacijski postopki), če s področnim zakonom (ZViS – Statut –
Merila) postopek ni urejen ali pa je pomanjkljiv (bodisi v celoti, bodisi glede posameznih
institutov) (Kovač, 2011a, str. II). Ob tem je potrebno upoštevati razliko med smiselno in
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podrejeno (subsidiarno) rabo ZUP-a, predvsem na operativni ravni. Pojem smiselne rabe
ZUP-a je namreč zelo nedoločen, zato se lahko le na konkretnih primerih ugotavlja, katera
načela in pravila naj bi sodila v minimalni nabor nujno upoštevanih norm, kot so načelo
zakonitosti (nepristranskost, izločitev), postopek z nepopolno vlogo, načelo zaslišanja
stranke, oblastna odločitev (izdaja odločbe, sklepa, dopisa), pravica do pritožbe idr.
(Kovač, 2008, str. 12).
V sklopu izvajanja magistrskega programa sem se na to temo že leta 2010 lotila zanimive
raziskave in s pomočjo uslužbencev, ki izvajajo strokovno-administrativno podporo v
habilitacijskih postopkih (na prvi stopnji) na fakultetah Univerze v Ljubljani prišla do
nekaterih zanimivih rezultatov. Od skupaj 26 fakultet jih je na vprašalnik odgovorilo 24
oziroma 92 %. Ugotovila sem, da se članice Univerze vsekakor zavedajo, da se v
postopku habilitacije smiselno uporabljajo pravila ZUP-a, v kolikor ni s Statutom določeno
drugače. Na splošno sicer prav vse fakultete, ki so v anketi sodelovale, sledijo smiselni
uporabi pravil ZUP-a, vendar pravilom v praksi sledijo zelo različno (le 29 % jih sledi v
celoti; 42 % jih sledi večinoma in 29 % jih sledi delno). V nadaljevanju bom na podlagi
rezultatov, pridobljenih s pomočjo ankete, analizirala uporabo ZUP-a po posameznih
poglavitnih institutih (Mužar, 2010).
 Nepristranskost sodelujočih v postopku (6. in 35. do 39. člen)
Glede nepristranskosti sodelujočih v postopkih (konkretno v habilitacijskih postopkih)
oziroma z izločitvijo potencialno neobjektivnih, je v ZUP-u jasno določeno v členih 6. in
35. do 39.
Univerza v Ljubljani sicer predvideva izločitveni razlog na podlagi 83. člena Meril UL, a le
na podlagi sorodstvenih vezi, v fazi postopka, ko se imenuje poročevalce za ugotavljanje
strokovne usposobljenosti kandidatov. Univerza v Mariboru je za to zadevo doslednejša,
saj izločitveni razlog določa že njen temeljni splošni akt – Statut UM (193. a člen),
podrobneje pa je ta razlog opredeljen še v 3. členu112 njihovega Pravilnika o postopku
izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
(v nadaljevanju Pravilnik UM), sprejet na podlagi 2. odstavka 190. člena Statuta UM113.
Gre za to, da poročevalci ne morejo v nobenem telesu (senatu članice ali v habilitacijski
komisiji) sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi kandidata v naziv, za katerega so
izdelali strokovno mnenje. Po oceni Kovačeve je to priporočljiva določba, ki bi jo kazalo
nadgraditi še z izločitvijo zaradi odločanja na nižji instanci (Kovač, 2011a, str. IV).
Če primerjalno izpostavim dva izločitvena razloga, ki ju mariborska univerza predvideva
(3. člen Pravilnika UM), ljubljanska pa ne (izrecno), sta: izločitev odgovorne osebe organa,
če gre za sodelovanje na prvi in drugi stopnji ter izločitev člana študentskega sveta
članice, če je bil/a udeležena, pri odločanju v postopku podaje mnenja o pedagoškem
112
Pravilnik o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v
Mariboru, UM, dosegljivo 25. 1. 2012 na: http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5806.
113
Statut UM, UM, dosegljivo 25. 1. 2012 na: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1150.
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delu kandidata, in v nadaljevanju: » … strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv

imajo po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vlogo izvedenca in ne morejo
sodelovati pri obravnavi ter odločanju o izvolitvi v naziv kandidata, za katerega so izdelali
strokovno poročilo za senat članice in Senat UM«.
Izločitveni razlog, kot pritožbeni razlog v postopku za izvolitev v naziv, je bil tudi v
sodnem primeru114, ko je sodišče ocenilo, da je šlo za bistveno kršitev določb postopka iz
3. odstavka 27. člena ZUS-1, saj je pritožbeni postopek vodila oseba (odločbo organa
druge stopnje je izdal in podpisal predsedujoči Senata UM – rektor), ki je sodelovala tudi v
postopku na prvi stopnji (odločbo prvostopnega organa je izdal in podpisal rektor). Po 3.
odstavku 27. člena ZUS-1 gre za bistveno kršitev vselej, ko gre za absolutno kršitev pravil
ZUP-a ali drugega zakona, ki ureja postopek izdaje upravnega akta. ZUP med absolutno
bistvene kršitve med drugim uvršča tudi procesni položaj, ko je pri odločanju ali vodenju
postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena (6. točka 2. odstavka 237.
člena ZUP-a). V skladu s 4. točko 35. člena predstojnik oziroma pooblaščena uradna
oseba organa ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, če je bila
udeležena že v postopku na prvi stopnji. Izločitveni razlog v tem primeru velja za
postopek na drugi stopnji. Ker je pritožbeni postopek vodila oseba, ki je vodila tudi
postopek na prvi stopnji, bi se v pritožbenem postopku morala izločiti (4. točka 35. člena
ZUP-a), zato je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo.
Vprašanje glede uporabe pravil ZUP-a v primerih odločanja o pritožbi za izvolitev v naziv,
kjer je bil član senata univerze pred tem na posamezni fakulteti udeležen v postopku na
prvi stopnji oz. je sodeloval pri odločanju, je bilo naslovljeno tudi na članice v okviru
lastne ankete. Ena članica se do tega vprašanja ni opredelila. 67 % članic meni, da (ne)
izločitev senatorja ni stvar avtonomije in da je potrebno upoštevati standarde ter določila
ZUP-a. Ob tem je zanimiva vmesna pripomba izpraševancev, da bi bila najbolj
»higienična« sredinska pot – da je senator lahko prisoten na isti seji, lahko sodeluje v
»debati«, moral pa bi se vzdržati glasovanja. Na drugi strani pa 29 % članic ne dvomi v
to, da je (ne) izločitev senatorja stvar avtonomije in ne kršitve zakona. Mnenja (pravna in
na podlagi ankete) so očitno zelo deljena115, a večina članic s svojimi odgovori vendarle
meni, da (ne) izločitev senatorja ni stvar avtonomije in da je potrebno upoštevati
standarde ter določila ZUP-a (Mužar, 2010). Kovačeva opozarja, da je srž problema očitno
nerazumevanje pomena nepristranskosti v postopku, čeprav je to načelo osnova
zakonitosti po teoriji in praksi povsod po svetu. Teorija poudarja, da sta participacija
strank in nepristranskost odločanja neizogibna elementa demokratičnega pravnega reda
(Kovač, 2011a, str. IV).
114
Sodba II U 244/2009 z dne 18. 1. 2011, dosegljivo 25. 1. 2012 na:
http://staro.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/2010040815256551/.
115
Mnenja glede nepristranskosti v habilitacijskih postopkih so si, kot sem že omenila, zelo različna. Nekateri poudarjajo
doslednost uporabe določb ZUP-a (o tej temi zanimiv članek M. Pečarič (2008): Je (ne) izločitev senatorja stvar avtonomije
ali kršitve zakona … ter že omenjena Sodba II U 244/2009 z dne 18. 1. 2011) nekateri pa, da se določbe ZUP-a uporabljalo
smiselno in izločitve ne priznavajo, da ne obstaja pravica biti izvoljen v naziv, ampak le dolžnost organa, ki o tem odloča, da
to počne zakonito in v skladu s predpisi. Vsebina odločitve o izvolitvi v naziv je nujno diskrecijska (Bugarič, pravno mnenje,
2008) – to isto mnenje je bilo posredovano vsem senatorjem pred začetkom 23. seje Senata UL (22. 4. 2008) – mnenje je
tudi priloga zapisnika te iste seje.
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Po mnenju Pečariča je ta problematika mnogo bolj zapletena, saj smiselna uporaba ZUP-a
povzroča preveč različnih razlag, kar lahko vodi h kršitvi načela določnosti in jasnosti
predpisov. Morda bi pomagalo, še navaja Pečarič, da bi zakonodajalec poleg ZUP-a moral
urediti še neke vrste »ZUP v malem« (zakon, ki bi določal le najpomembnejše procesne
zahteve, ki bi jih morali upoštevati vsi organi ali posamezniki, kadar bi odločali o pravici,
obveznosti ali pravni koristi posameznikov ali družb in ki bi kljub manjšim zahtevam še
vedno omogočale učinkovito varovanje svojih pravic ali pravnih interesov (Pečarič, 2008,
str. 14).
 Zaslišanje stranke (9., 146. in 237. člen)
V upravnem postopku je zaslišanje stranke116 njena ustavna (22. člen Ustave – enako
varstvo pravic) in procesna pravica (in ne dolžnost), ki je lahko omejena le z zakonom.
Stranki je dana možnost, da svoje pravice in z zakonom varovane koristi aktivno brani,
varuje in uveljavlja. Craig izpostavlja dva vidika načela zaslišanja stranke. Prvi daje
možnost izjave posameznika s tem, da se ga z zadevo, ki posega v njegov položaj,
seznani, drugi vidik tega načela je nepristranskost (Craig, 2003, str. 407). ZUP določa, da
mora organ (na prvi in drugi stopnji) pred izdajo odločbe stranki dati možnost, da se izjavi
o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. Ta možnost mora biti
zagotovljena vsem strankam v postopku, ki morajo dobiti možnost izjaviti se tudi o
zahtevkih in navedbah nasprotnih strank. Bistvo tega načela ni zgolj v navzočnosti stranke
na ustni obravnavi, pač pa možnost, da se stranka izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki
so pomembne za odločitev o njeni pravici, obveznosti ali pravni koristi. Zaslišanje stranke
je lahko izvzeto izjemoma, če zakon ali poseben zakon tako določa (npr. v skrajšanem
ugotovitvenem postopku – 144. člen ZUP-a). Stranka mora biti na zaslišanje povabljena z
vabilom117 – nepravilno vabljenje pomeni kršitev tega zakona. Zaslišanje se lahko izvede
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Zaslišanje stranke je primarni ustavno-pravni temelj načela zaslišanja stranke predvsem v spoštovanju človekovega
dostojanstva, zato se je treba v primeru kršitve le-tega sklicevati tudi na kršitev človekove pravice do dostojanstva. Eden
osnovnih vidikov dostojanstva pa je, da država obravnava posameznike kot subjekte ter jim da možnost izjave. O tem več
v: I. Rakar (2006): Človekovo dostojanstvo kot ustavnopravni temelj načela zaslišanja stranke v upravnem postopku,
Uprava, 4., št. 2–3. Dosegljivo 28. 1. 2012 na: http://www.fu.uni-lj.si/uprava/clanki/letnikIV,številka23,2006/LET_IV_%20STEV%202_3_december2006_RAKAR.pdf.
117
»Vabilo ima pravno naravo poziva, s katerim se zagotavlja navzočnost strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev pri
posameznih procesnih dejanjih. Stranko in druge udeležence v postopku se vabi na podlagi 83. člena ZUP-a. Vabilo se vroči
osebno po pošti ali po elektronski poti stranki oziroma drugim naslovnikom, saj je pomemben rok, ki prične teči od dneva
vročitve dalje. Gre za petnajstdnevni rok, v katerem se morata stranka in drugi udeleženec v postopku odzvati na vabilo in
potrditi udeležbo na ustni obravnavi. Z osebno vročilnico ima organ dokazilo o vročitvi in datumu vročitve; v primeru, če
naslovnika oziroma vabljenca ni, se vabilo pusti pri vročevalcu, pri čemer ima vabljenec 15 dni časa, da se zglasi po vabilo,
v nasprotnem primeru se naslednji dan od poteka petnajstdnevnega roka šteje za dan vročitve, ne glede na to, ali je
vabljenec prejel vabilo ali ne. ZUP izrecno ne prepoveduje vabljenja strank in drugih udeležencev z vabilom, ki se ga pošlje
z navadno vročitvijo, vendar v takem primeru organ nima dokazila o vročitvi in datumu vročitve, posledično pa naslovnika ni
mogoče sankcionirati zaradi neudeležbe. Nadalje se lahko stranka kot tovrstni naslovnik, če je bil postopek zaključen,
pritoži, češ da ni imela možnosti izjaviti se (načelo zaslišanja stranke, 7. člen ZUP-a in 237. člen ZUP-a). Lahko se namreč
sklicuje, da ni nikdar prejela vabila, organ pa nima dokazila o vročitvi. Vabljenje na podlagi navadnega vabila je torej
možno, vendar je potrebno zatem tudi takoj vabiti po ZUP-u, če ni odziva vabljenca, da se postopek vodi ekonomično in
upoštevajoč javno korist ter pravice strank. A vabljenje na ta način običajno ni smiselno, saj gre z zamikom najprej vabila z
navadno in potem še osebno vročitvijo za še daljši postopek, kot bi bil, če bi se takoj vročalo osebno, kar predstavlja
strošek in izgubljen čas za organ in stranke. Zato je bolj smiselno in utemeljeno vabljenje skladno z ZUP že takoj ob prvi
odpremi vabila.« Vzeto iz: Upravna svetovalnica, UL FU, dne 31. 5. 2009, dosegljivo 28. 1. 2012 na:
http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vabljenje_z_navadno_ali_osebno_vro%C4%8Ditvijo;
O tem tudi: Sodna odločba: VSK sklep PRp 59/2011 z dne 5. 5. 2011: dosegljivo 28. 1. 2012 na:
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/2010040815259544/.
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na glavni obravnavi ali pri organu izven obravnave, lahko tudi s pisno izjavo stranke.
Kršitev tega načela pomeni bistveno kršitev pravil postopka (2. in 3. točka drugega
odstavka 237. člena ZUP-a) in tudi kršitev 22. člena Ustave RS, o enakem varstvu pravic,
razen, če je organ po zakonu lahko odločil brez zaslišanja. Zoper dokončno odločbo, ki je
bila izdana brez zaslišanja stranke, je dopusten upravni spor ali drugo sodno varstvo (25.
člen ZUS-a) (v Jerovšek in dr., 2004, str. 85–91). Če je postopek končan z dokončno ali
pravnomočno odločbo, lahko organ začne oziroma stranka predlaga obnovo postopka
(260. člen ZUP-a).
Univerza v Ljubljani v svojih splošnih aktih pravice do zaslišanja stranke posebej ne
omenja, jo pa spoštuje in smiselno uporablja v skladu z 9., 146. in 237. člen ZUP-a. Na
obravnave glede pritožb so vedno povabljeni tudi pritožitelji/ce (stranke v postopku), ki
imajo možnost, da jih zastopajo odvetniki oziroma pooblaščeni predstavniki. To je tudi
razvidno iz zapisnikov118 sej Senata UL.
Za primerjavo ima mariborska univerza po 190. členu Statuta UM natančno določeno, da v
postopku habilitacij ni možna izvedba ustne obravnave oz. zaslišanja. V svojem 34. členu
Pravil UM še podrobneje določa, da kandidat ni vabljen na sejo organa, lahko se seje
udeleži, vendar nima pravice podajati pripomb, sodelovati v razpravi razen, če
predsedujoči odloči drugače. Lahko daje pojasnila le na podlagi zastavljenih vprašanj s
strani odgovorne osebe organa.
 Vpogled v spis (82. člen)
82. člen ZUP-a ureja vrsto različnih vprašanj, ki se nanašajo na pravico strank in drugih
zainteresiranih oseb, da se seznanijo z dokumenti zadeve, o kateri teče upravni postopek
oziroma, da se seznanijo s potekom postopka. Vpogled v spis se izraža preko temeljnega
načela zaslišanja stranke. Pravico do vpogleda v spis imajo stranke in njihovi zastopniki
ter tudi vsi, ki izkažejo pravni interes (morajo imeti pravno podlago in ni zadosti samo
dejanski interes). Načeloma se lahko vpogleda v vse dokumente, razen v zapisnik o
posvetovanju in glasovanju in v osnutke odločb). Vpogled v spis se dovoli ali zavrne s
sklepom. Zoper sklep je dopustna pritožba le, če se vpogled zavrne. Možna je tudi
odločitev, da se dovoli vpogled v del spisa, v drugi del pa ne. Pregled oziroma prepis
spisov se lahko zahteva pisno in tudi ustno ali pa po elektronski pošti, mogoč pa je le pod
nadzorom uradne osebe (lahko poteka tudi v informacijskem sistemu organa, v katerem
mora stranka svojo istovetnost dokazati s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis)
(Jerovšek in dr., 2004, str. 284).
Univerza v Ljubljani ima institut vpogleda v spis/dokumentacijo urejen v 220. a členu
Statuta UL (v fazi pritožbe), ki določa, da se po prejemu pritožbe obvesti kandidata, da
118
ZUP vsebuje pravila glede zapisnika v svojih členih od 74 do 81. Zapisnik ima značaj javne listine, ki ima v upravnem
postopku poseben pomen. Sestavljen mora biti v skladu z zakonom in je pomemben za vse organe, zlasti organe druge
stopnje, ki odločajo o pritožbi, ter sodišča, ki odločajo v upravnem sporu. (Jerovšek in dr., komentar k 74. členu ZUP, str.
270). Zapisniki sej Senata so dosegljivi na spletni strani UL: http://intranet.uni-lj.si/senat/zapsiniki.aspx.
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lahko v roku desetih dni od prejema obvestila v navzočnosti pooblaščenega delavca
univerze vpogleda v dokumentacijo pritožbenega postopka in da se lahko v nadaljnjih
desetih dneh od vpogleda v dokumentacijo pisno opredeli do vseh dejstev v pritožbenem
postopku. (Za primerjavo – Statut UM določa, da se mora kandidata (pred morebitno
pritožbo) seznaniti s poročilom komisije, ki lahko v petnajstih dneh poda nanj svoje
pripombe. Ves čas mora imeti kandidat omogočen vpogled v vso dokumentacijo, ki je bila
za podlago pri izdelavi poročila (197. člen Statuta UM in podobno 35. člen Meril UM).
Če se vrnem k anketi, naj na podlagi pridobljenih rezultatov podam naslednje ugotovitve
(v Mužar, 2010): manj kot polovica članic (42 %) postopa tako, da kandidatu omogočajo
vpogled v celotno dokumentacijo, tudi v strokovna mnenja poročevalcev, pri tem pa
imena poročevalcev zaradi varstva osebnih podatkov zakrijejo. Preslikovanja in
prepisovanja ne omogočajo. 21 % članic kandidatu omogoča vpogled v celotno
dokumentacijo, tudi v strokovna mnenja poročevalcev, preslikavanja in prepisovanja
dokumentacije pa ne omogočajo. 38 % članic zelo različno postopa, npr:
• kandidatu se ob odločbi o izvolitvi v naziv izroča tudi študentsko mnenje o
njegovem pedagoškem delu (ki sicer spada v dokumentacijo oziroma med mnenja
o njegovi izvolitvi);
• ker so strokovna mnenja uradna skrivnost (tiste za UL odpre lahko le dekan ob
prisotnosti predsednika habilitacijske komisije, nato jih zapečati v kuverto, preden
se jih pošlje na UL, ostale odpre komisija na seji), jih nikomur ne kaže. Vse ostalo
lahko kandidat pregleda, prepiše in kopira;
• kandidatu se omogoča vpogled v dokumentacijo, razen v strokovna mnenja
poročevalcev, ki so tajna do zaključka postopka;
• kandidatu se poleg pregledovanja spisov omogoča tudi prepisovanje in
preslikovanje spisov, razen strokovnih mnenj, saj so le-ta uradna skrivnost;
• kandidatu se na njegovo željo omogoča vpogled v celotno dokumentacijo, tudi v
strokovna mnenja poročevalcev, pri tem se imena poročevalcev zaradi varstva
osebnih podatkov zakrije. Kandidatu je omogočeno tudi prepisovanje.
Ugotovila sem, da prav nobena od fakultet v celoti ne postopa po pravilih ZUP-a, da bi
kandidatu omogočile poleg pregledovanja spisov, prepisovanje in preslikovanje spisov ter
strokovnih mnenj poročevalcev (ne da bi pri tem zakrivali imena avtorjev mnenj). To
pomeni, da organ ravna pristransko in krši temeljno načelo zaslišanja stranke. Zoper
takšno postopanje je dovoljena posebna pritožba119.
 Osebno vročanje (87. člen)
V 87. členu ZUP ureja osebno vročanje tistih odločb, sklepov in drugih dokumentov, pri
katerih s trenutkom vročitve nastanejo določene pravne posledice, ki so bodisi procesne,
bodisi materialne. Gre za kvalificiran način, predviden zaradi varstva pravic udeleženih v
119

»Zoper zavrnitev oziroma zahteve za pregledovanje in prepisovanje spisov upravne zadeve in zavrnitev zahteve za
obvestilo o poteku postopka je dovoljena posebna pritožba«. (V. Androjna in E. Kerševan (2006), Upravno procesno pravo,
str. 224, 225).
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postopku. Osebno vročanje je obvezno, ko s prejemom dokumenta začne teči rok za
pravno sredstvo, ali kadar z dnem vročitve naslovnik pridobi določeno pravico in za njeno
izvrševanje začne teči določen rok s prejemom dokumenta. Na vročitev upravnega
dokumenta je vezan nastanek pravnih posledic. Če dokument naslovniku ni vročen, potem
praviloma nima pravnih posledic in ne zavezuje niti strank postopka niti organa, ki ga je
izdal. Obliko in vsebino ovojnice določa Navodilo o obliki ovojnice za osebno vročanje v
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 11/2002). Če je dokument poslan v ovojnici,
ki ni izdelana v skladu z navodilom, pomeni kršitev postopka, razen v primeru pomote pri
vročanju (98. člen ZUP-a). Ker šele trenutek vročitve ustvarja pravne posledice, je
pomembno, da organ pridobi dokazilo o vročitvi – vročilnico (Jerovšek in dr., 2004, str.
306–307).
Tudi Univerza v Ljubljani in njene članice so zavezane k smiselni uporabi 87. člena ZUP-a,
ki določa, da se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne
teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Vročitev velja za opravljeno z
dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15-ih dneh, velja
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Rezultati ankete žal kažejo, da nekatere članice v teh primerih ne ravnajo v skladu z
omenjenim zakonom (v Mužar, 2010).
 21 % članic odločbe pošilja po navadni pošti s povratnico.
 13 % članic postopa tako, da odločbo kandidat osebno prevzame pri organu, kjer
podpiše vročilnico.
 8 % članic pošilja odločbe naslovnikom s posebno kuverto za osebno vročanje.
 33 % članic vroča na različne načine, zato so izbrale več odgovorov skupaj.
Pretežno gre za osebno vročanje pri organu; v primeru, da odločbo pošljejo po
pošti, jo vedno pošljejo s povratnico ali s posebno kuverto za osebno vročanje.
 21 % članic zaposlenim odločbe praviloma osebno vročajo, nekatere članice
odločbe pustijo v službenem nabiralniku naslovnika (pri vratarju), nekatere pa
vročajo tako, da se zaposleni podpišejo v poštno knjigo.
 4 % članic se ni opredelilo do vprašanja.
Kovačeva in Remic navajata, da je vročanje eno najpomembnejših procesnih dejanj v
upravnem postopku, saj je to pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ
posreduje stranki in/ali drugim udeležencem v postopku. Pravilnost postopanja akterjev
pri vročanju je zato zelo pomembna, »saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do

pravnomočnosti in izvršljivosti izdanih odločb oz. sklepov, s čimer je onemogočeno bistvo
upravnega postopka – realizacija upravno-pravnega razmerja, s poudarkom na
implementaciji javne koristi.« (Kovač in Remic, 2008, str. 8–10).120

120
Več o vročanju v P. Kovač (2004): Občevanje organov in strank v sodobnem upravnem postopku. Uprava, 2, št. 2, str.
72–103. Več o dilemah osebnega vročanja pa v: P. Kovač in M. Remic (2008): Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP.
Pravna praksa, 27, št. 37, str. 8–10.
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 Sprememba zahtevka (133. člen)
Tudi v primeru spremembe zahtevka (spremembe vloge kandidata za izvolitev v naziv)
morajo univerza in njene članice smiselno uporabljati pravila ZUP-a po 133. členu, ki
določa, da stranka lahko v skladu z načelom dispozitivnosti do odločitve v stvari na prvi
stopnji preoblikuje svoj zahtevek tako, da postavljeni zahtevek razširi ali spremeni (sodba
Vrhovnega sodišča RS, št. U 1481/94-6, VS12074), vendar tudi ta možnost ni omejena.
Zakon postavlja pogoj, da se mora spremenjeni zahtevek opirati na iste bistvene sestavine
dejanskega stanja in da je za odločanje o spremenjenem zahtevku pristojen isti organ
(Jerovšek in dr., 2004, str. 404).121
Naj se na tem mestu vprašamo, ali lahko pritožbeni organ vrne zadevo v ponovni
postopek, ker je aktivna stranka (vložnik zahtevka) spremenila zahtevek ali pa je dopolnila
zahtevo po izdaji odločbe prve stopnje (v pritožbenem postopku).
Odgovor sem poiskala v Upravni svetovalnici, in sicer:
dejansko stanje, na katero stranka opira svoj zahtevek, mora navesti natančno in določno
že pred izdajo odločbe na 1. stopnji in za svoje navedbe predložiti dokaze (140. člen ZUPa). V pritožbi stranka lahko navede oziroma predlaga tudi nova dejstva ali dokaze in z
njimi izpodbija pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja, a ko se sklicuje nanje, mora
navesti dokaze, s katerimi naj bi se ta dejstva dokazala; ob tem mora navesti tudi dejstva,
ki jih s temi dokazi želi dokazati in obrazložiti razlog, zakaj novih dejstev ter dokazov ni
navedla oziroma predlagala že v postopku na 1. stopnji (drugi odstavek 238. člena ZUPa). Če pritožba tozadevno ni obrazložena, mora pritožnik to pomanjkljivost odpraviti, sicer
se predlagana dejstva in dokazi ne morejo upoštevati. Nova dejstva in nove dokaze lahko
pritožbeni organ pri svojem odločanju kot pritožbene razloge upošteva le, če so obstajali v
času odločanja na 1. stopnji in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti na obravnavi
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 474). Stranka tudi lahko razširi postavljeni zahtevek ali
postavi namesto prejšnjega zahtevka drugi zahtevek, a le do odločbe na 1. stopnji (prvi
odstavek 133. člena ZUP-a). Če stranka šele v pritožbi zoper odločbo 1. stopnje zahteva,
da se ji naj namesto prej zahtevane pravice prizna druga pravica, tedaj organ 2. stopnje
ne more odločiti o spremenjenem zahtevku, ker to velja za nov zahtevek, ki je bil
postavljen šele v fazi pritožbe. V takšnem primeru mora organ 2. stopnje rešiti zadevo in
odločiti o pritožbi neodvisno od novega zahtevka, vendar pa bo pri tem opozoril organ 1.
stopnje na spremenjen zahtevek zaradi izdaje posebne odločbe (Sodba Zveznega
vrhovnega sodišča z dne 26. 1. 1963, Už 129/63, po Androjna, Kerševan, 2006, str. 476).
Sprememba zahtevka po izdaji odločbe 1. stopnje torej ni dopustna, stranka lahko vloži le
umik prvotne zahteve (še vse do izdaje akta druge stopnje) in vloži novo zahtevo
(Upravna svetovalnica, 2010).122
121
Upravna svetovalnica, 29. 3. 2010; Sprememba zahteve ob smiselni uporabi ZUP v drugih javnopravnih zadevah,
dosegljivo 4. 7. 2011 na: http://www.fu.unilj.si/mediawiki/index.php?title=Sprememba_zahteve_ob_smiselni_uporabi_ZUP_v_drugih_javnopravnih_zadevah.
122
Upravna svetovalnica, 29. 6. 2011; Sprememba ali dopolnitev zahtevka med postopkom na drugi stopnji; dosegljivo 4.
7. 2011 na: http://www.fu.unilj.si/mediawiki/index.php?title=Sprememba_ali_dopolnitev_zahtevka_med_postopkom_na_drugi_stopnji.
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Če se ustavim še pri rezultatih ankete – ugotovila sem, da 92 % članic v primeru
spremembe zahtevka sledi smiselni rabi ZUP-a (Mužar, 2010).
 Obrazložitev upravnih odločb (214. člen)
Upoštevanje postopkovnih načel in pravil je del procesne zakonitosti, katere temeljni cilj je
varstvo (podrejenih) strank. To se najbolj izrazito kaže pri oblastnih odločitvah – pri izdaji
upravnih odločb123. Po svoji naravi je odločba enostransko, avtoritativno in oblastno
dejanje, ker jo izda upravni ali drugi državni organ ali nosilec javnega pooblastila kot
nadrejeni subjekt, z namenom varstva javne koristi (7. člen ZUP-a) (v Kovač, 2005, str.
6).
Odločba mora obsegati: uvod, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu,
podpis uradne osebe in pečat organa (210. člen ZUP-a). Odsotnost kakšnega od obveznih
sestavnih delov odločbe (odločba nima npr. obrazložitve) lahko pomeni bistveno kršitev
pravil postopka, ki v pritožbenem postopku narekuje odpravo takšne odločbe, ne glede na
to, da je lahko bila konkretna upravna zadeva sicer pravilno rešena (7. točka 237. člena
ZUP-a) (v Androjna in Kerševan, 2006, str. 411 in 412). Obrazložitev avtoritativne
odločitve je torej »… eden poglavitnih pravil upravnega (procesnega) prava v smislu

omejevanja nadrejene oblasti in njene zlorabe. Zato je obrazložitev obvezni sestavni del
(formalne) zakonitosti po mednarodnih standardih.«124 (Jerovšek in dr., 2004, str. 597).
Obrazložitev upravne odločbe ima dva dela, ki se med sabo prepletata. Prvi ali dejanski
del vsebuje obrazložitev dejanskega stanja, drugi ali pravni del pa navedbo in tolmačenje
materialnih predpisov. Z obrazložitvijo se utemeljuje dispozitiv (izrek) odločbe, zato z
obrazložitvijo ni mogoče nadomestiti dispozitiva. Obrazložitev se tudi ne more nanašati na
stvar, v kateri ni bilo odločeno v dispozitivu odločbe (Androjna in Kerševan, 2006, str.
417)125. Pomembno je, da se izrek in obrazložitev medsebojno vsebinsko ujemata, saj
njuna kontradiktornost onemogoča preizkus odločbe126, kar predstavlja bistveno kršitev
pravil postopka (7. točka 2. odstavka 237. člena ZUP-a). V takem primeru se v
123
Odločba je v ZUP urejena v XIII. poglavju, od 207. do 225. člen (Kateri organ izda odločbo (207.–209. člen); Oblika,
način izdaje in sestavni deli odločbe (210. – 218. člen); Delna, dopolnila in začasna odločba (219.–221. člen); Popravljanje
pomot v odločbi (223. člen); Dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe in sklepa (224.–225. člen).
124
Obrazložitev je obvezni sestavni del (formalne) zakonitosti po mednarodnih standardih od leta 1977 po Resoluciji Sveta
Evrope o zaščiti posameznikov zoper akte upravnih oblasti (Resolution No. 77 (31) on the Protection of the Individual in
Relation to the Acts of the Administrative Authorities) dosegljivo 4. 7. 2011 na:
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlbGet&InstranetImage=1234342&SecM
ode=1&DocId=752646&Usage=2.
125
Sodba I Up 972/99 z dne 23. 10. 2003 dosegljivo 22. 1. 2012 na: http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/18290/
(Sodišče ugotavlja nezakonitost odločbe, ker obveznost stranke ni bila razvidna iz izreka, ampak so strankine dolžnosti
navedene le v obrazložitvi; v P. Kovač (2005). Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države. Pravna praksa,
24, št. 37, str. 7 (6–8).
126
Če se odločbe ne da preizkusiti pomeni, da je odločba pomanjkljiva in ni mogoče presoditi, ali je zakonita (Jerovšek in
dr. ZUP s komentarjem, 2004, str. 662 (komentar k 237. členu). O tem tudi Sodba II U 244/2009 z dne 18. 1. 2011,
dosegljivo 25. 1. 2012 na:
http://staro.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/2010040815256551/. V postopku izvolitve v naziv je bilo
podano negativno študentsko mnenje. Ker le-to ni bilo preverljivo in tudi ne rezultat ugotovljenega dejanskega stanja v
postopku, se ugotovitve/odločbe ni dalo preizkusiti. V postopku ni bilo povedano, kakšni so rezultati študentskih anket, da bi
bilo mogoče podati mnenje, da ti kažejo podpovprečne rezultate. Tudi drugostopni organ nezakonitosti sklepa organa prve
stopnje ni odpravil, čeprav bi to lahko storil z dodatno obrazložitvijo (251. člen ZUP-a). Sodišče je odločbo odpravilo ter
zadevo vrnilo prvostopnemu organu v ponovno odločitev v določenem roku.
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pritožbenem postopku po 1. odstavku 25. člena ravna enako kot v primeru nejasnosti
izreka (Kovač, 2005, str. 8). V primeru izdanih odločb po prostem preudarku mora biti
obrazložitev še bolj izčrpna (poleg vseh drugih elementov obrazložitve odločbe in zakona,
ki je podlaga za diskrecijsko odločanje, se doda še navedba, kako je organ uporabil obseg
in namen prostega preudarka), saj je možnost zlorabe oblasti v tem primeru večja in
diskrecijsko odločanje predstavlja edino dopustno izjemo od načela zakonitosti, zato se
navede, kako je bila dana odločitev skladna z javnim interesom, kakor ga določa področni
zakon. Zmotno je stališče, da se pri tovrstnih odločbah ne ugotavlja in v obrazložitvi ne
navaja ugotovljenih dejstev. Je pa diskrecija dopustna le glede uporabe materialnega in
ne procesnega prava (Jerovšek in dr., 2004, str. 599).
Na področju državne univerze je možnost odločanja v polju lastne presoje institut, ki je
zaradi avtonomije državne univerze specifičen, a ga je potrebno smiselno uporabiti in
razlagati preko tistih določb ZUP-a, ki urejajo institut prostega preudarka127.
V habilitacijskih postopkih sta ugotavljanje in določitev pogojev za izpolnjevanje
minimalnih standardov za podelitev naziva vedno nekoliko subjektivna in Univerza v
Ljubljani odločitve po prostem preudarku predvideva v 1. odstavku 25. člena Meril UL,
medtem ko drugače določa Statut UM v 190. členu in podobno tudi v 198., da je podelitev
habilitacijskega naziva volilna odločitev. Kovačeva ugotavlja, da ta določba ni povsem
jasna in se lahko potemtakem zavzame stališče, da gre teoretično še vedno za obliko
diskrecije, ki je podvržena sodnemu nadzoru v upravnem sporu (Kovač, 2011a, str. III).
V anketni raziskavi sem članice UL povprašala za mnenje o tem, ali strinjajo, da so organi
v habilitacijskem postopku dolžni upoštevati določila ZUP-a, ki se nanašajo na obrazložitev
upravnih odločb, glede na možnost uporabe določenega polja proste presoje po ustavni
določbi o avtonomiji državne univerze. Rezultati (63 % članic se v celoti s tem strinja; 33
% delno in 4% se s tem ne strinja) kažejo na to, da tiste članice, ki odločajo po prostem
preudarku in ne podajo izčrpne obrazložitve, zakaj so tako postopale, kljub priznani
avtonomiji, odločajo pristransko in s tem absolutno kršijo postopkovna pravila, kar pa je
razlog za pritožbo.
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Sodba Upravnega sodišča RS U295/2000 z dne 10. 12. 2003; Sodišče je poudarilo, da mora biti iz obrazložitve
izpodbijane odločbe razvidno, da je organ odločal o polju proste presoje oziroma po prostem preudarku, navesti mora
predpis, na podlagi katerega je reševal zadevo in razloge za svojo odločitev. Dosegljivo, 4. 7. 2011 na
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/59975/.
Podobno tudi v sodbi Upravnega sodišča RS U250/2007 z dne 16. 10. 2007, je sodišče jasno zavzelo stališče, da je za sodno
presojo bistvena vsebina odločbe (izrek in obrazložitev), ki mora ob smiselni uporabi ZUP upoštevati temeljne procesne
standarde (med katere sodi tudi navedba ključnih razlogov in temeljnega poudarka), kar posamezniku omogoča učinkovito
sodno varstvo. Svojo odločitev je organ dolžan obrazložiti tako, da je ob uveljavljanju sodnega varstva in pri sodni presoji
mogoče ugotoviti, da je bila odločitev v polju prostega preudarka na podlagi razumnih razlogov, ki služijo namenu izvolitve.
Dosegljivo 4. 7. 2011 na: http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_rs/60035/.
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 Molk organa (222. in 255. člen)
Rok za odločitev organa po 222. členu ZUP-a sprva ni bil predmet prvotnih kodifikacij
upravnega postopka, vendar se je kasneje uveljavil kot njegov institut s ciljem omejitve
zlorabe oblasti. Danes je odločanje v razumnem roku mednarodni standard, ki je celo
podlaga za odškodninsko odgovornost države pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice, čeprav je po ZUP-u le intrukcijske narave (Jerovšek in dr., 2004, str. 617). O
zahtevku, ki ga uveljavlja stranka v postopku, uvedenem na njeno zahtevo, mora organ v
roku, ki ga določa zakon, na podlagi ugotovljenih dejstev izdati odločbo (pozitivno ali
negativno) in jo vročiti stranki. Dolžina rokov je v glavnem odvisna od tega, ali je pred
izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni postopek ali pa ne (1. odstavek 222. člena
ZUP-a). Če pristojni organ odločbe ne izda v predpisanem roku (po ZUP-u mora organ v
skrajšanem ugotovitvenem postopku (144. člen ZUP-a) odločbo izdati čim prej oz.
najkasneje v enem mesecu, v posebnem ugotovitvenem postopku (145. in 146. člen ZUPa) pa v dveh mesecih od popolne vloge), nastopi molk organa, s čimer ima stranka
posebno pravico oziroma posebno varstvo, ki je zgrajeno na fikciji, da je organ zavrnil
strankin zahtevek in izdal negativno odločbo, oziroma da je v postopku po uradni
dolžnosti izdal za stranko neugodno odločbo. To varstvo je stranki zagotovljeno v
pritožbenem postopku (255. člen ZUP-a) oziroma v upravnem sporu (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 427 in 428).
Naj se na tem mestu ustavim na primeru iz sodne prakse, kjer je tožnik/kandidat vložil
tožbo na sodišče zaradi molka tožene stranke/fakultete po določbah 26. člena ZUS-1, ker
o njegovi vlogi za izvolitev v naziv asistenta do vložitve tožbe ni odločila. Sodišče prve
stopnje se je sklicevalo na veljavni statut, ki za volitve v nazive visokošolskih učiteljev
pooblašča senate članic univerze. V postopku habilitacije se smiselno uporabljajo pravila
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), v kolikor ni s statutom določeno drugače.
Po statutu je dopustna zoper odločbo Senata članic univerze (izdano v postopku za
izvolitev v naziv) pritožba na senat univerze, zoper odločbo senata univerze pa je
dopusten upravni spor. Tega tožnik ni storil (da bi na Senat univerze vložil pritožbo na
podlagi 255. člena ZUP-a oziroma zahtevo v smislu 4. odstavka 26. člena ZUS-1). Šele ob
izpolnitvi teh (navedenih) predpostavk bi po presoji sodišča prve stopnje lahko tožnik
vložil tožbo zaradi molka organa (na podlagi 2. oziroma 4. odstavka 26. člena ZUS-1),
vendar ne zoper prvostopni organ (fakulteto), temveč zoper drugostopni organ v
habilitacijskem postopku (Senat univerze). Ker niso bili izpolnjeni pogoji, da bi sodišče
prve stopnje odločalo o molku organa po določbah 26. člena ZUS-1, je sodišče pritožbo
zavrnilo.128
Članice Univerze v Ljubljani sem povprašala, kako ocenjujejo kandidatovo postopanje v
danem primeru – je postopal preuranjeno, ko je v primeru molka takoj vložil tožbo na
sodišče, ali bi moral najprej pritožbo usmeriti na Senat univerze, ki je pritožbeni organ. 92
% članic meni, da je kandidat preuranjeno postopal, ko je vložil tožbo na sodišče.
128

VS RS: Sklep I Up 1363/2006, enako tudi I Up 1211/2006, dne 02. 04. 2008, dosegljivo 11. 6. 2011 na:
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/11397/".
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Vsekakor bi kandidat moral pritožbo najprej usmeriti na Senatu Univerze (218. člen
Statuta UL).
 Pravica do pritožbe (13. in 229. člen ZUP-a)
V skladu z 229. členom ZUP-a se zoper odločbo lahko pritoži vsaka oseba, ki je imela
položaj stranke že v postopku odločanja na prvi stopnji (kot aktivna ali pasivna stranka ali
kot stranski udeleženec). Pravico do pritožbe pa ima tudi vsaka druga oseba, če odločitev
posega v njene pravice ali pravne koristi, čeprav v postopku ni sodelovala (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 465–466).
Po načelu dvostopenjskega odločanja morata o vsaki upravni zadevi odločati dve stopnji
upravnih organov; organ, ki je pristojen za odločanje na prvi stopnji, ter organ, ki je
pristojen za odločanje o pritožbi. V pritožbenem postopku po ZUP-u se odloča o isti zadevi
kot pred organom na prvi stopnji, tako da odločitev o pritožbi predstavlja zaključek istega
upravnega postopka (Jerovšek in dr., 2004, str. 642).
Univerza v Ljubljani ima institut pritožbe urejen v svojem Statutu, v členih od 218 do 222
ter v Merilih UL v členih od 26 do 31. Pritožbo lahko kandidat vloži v 15-ih dneh od dneva,
ko mu je bila vročena odločba, s katero je bila njegova vloga za izvolitev v naziv zavrnjena
(218. člen Statuta UL). Pritožbeni razlogi so naslednji: 1) če so bile kršene določbe zakona
ali statuta in 2) če so bila v postopku nepravilno in nepopolno ugotovljena dejstva, ki so
pomembna za odločitev (219. člen Statuta UL).
O pritožbi odloči Senat univerze (organ druge stopnje) na nejavnem delu seje, na kateri
opravi posvetovanje (predložitev poročila predhodno imenovanega poročevalca, ki senatu
predstavi ustrezen sklep) in glasovanje. Senat univerze lahko pritožbo zavrne ali ji ugodi,
s tem da izpodbijani akt razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje na članico (organ
prve stopnje), v fazo postopka, v kateri je prišlo do kršitve. Senat odloča z večino glasov
navzočih članov, pri čemer se član senata ne more vzdržati glasovanja. Odločitev senata
univerze je dokončna (222. člen Statuta UL).
Zanimalo me je, koliko pritožb je bilo obravnavanih na Univerzi v Ljubljani v letih od 2006
do 2010. Ob tem moram omeniti, da sem imela precej težav, ko sem se želela dokopati
do podatkov o številu izvolitev na ravni UL. Ugotovila sem, da podatkov tudi iz
univerzitetnih poslovnih poročil ni moč dobiti za vsa leta. Iz poslovnega poročila129 za leto
2006 je denimo razvidno, da je bilo v tem letu na vseh članicah habilitiranih 1067
kandidatov (za leta 2007–2009 podatkov nimam), za leto 2010, po informaciji
predstavnika UL za stike z javnostjo, pa 1039. Žal tudi evidence o številu pritožb ne
obstajajo. Po nasvetu univerzitetnega predstavnika za stike z javnostjo sem na podlagi
zapisnikov Senata UL130 prišla do podatkov, ki jih predstavljam v Tabeli 1.
129
Poslovna poročila UL od leta 2005 - 2010: UL, Dosegljivo 21. 11. 2011 na: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/poslovno_financno_letno_porocilo.aspx.
130
Zapisniki sej senata UL, UL, dosegljivo 8. 2. 2012 na: http://intranet.uni-lj.si/senat/zapsiniki.aspx.
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Tabela 1: Število pritožb v habilitacijskih postopkih na UL

Leto:
2006
2007
2008
2009
2010
Povprečje

Število vseh
izvolitev:
1067
/
/
/
1039
1053

Vseh pritožb:

Ugodenih:

Zavrnjenih:

9
13
7
15
15
11,8 (1,12 %)

5
8
2
11
11
7,4 (62,8 % od
vseh pritožb)

4
5
5
4
4
4,4 (37,2 % od
vseh pritožb)

Vir: Zapisniki sej Senata UL (2006–2010).
(Spletna stran UL, dosegljivo na: http://intranet.uni-lj.si/senat/zapsiniki.aspx)
Iz zapisnikov sej Senata Univerze v Ljubljani sem v nadaljevanju povzela tudi nekaj
mnenj, komentarjev ipd., ki so se pojavljala tekom obravnave posameznih pritožb in iz
katerih je bilo moč sklepati, da so se odločitve sprejemale na podlagi avtonomije univerze.
Naj omenim posamične primere:
1. gre za primer, ko je iz poročila imenovanega poročevalca v postopku pritožbe
kandidata izhajalo, da kandidat ni imel zadosti znanstvenih člankov. Pritožitelj se s
tem ni strinjal, saj je bilo iz priloženega gradiva razvidno, da je prva komisija leta
1995 ugotovila, da je presegal zahteve pravil. Podani sta bili tudi mnenji dveh
strokovnjakov, da je pritožitelj izpolnjeval pogoje po pravilniku, ki je veljal takrat.
Senat je takrat zahteval še znanstvene članke, čeprav tega ni bilo v pravilniku in je
s tem prekršil načelo enakosti pred zakonom. Senat fakultete naj bi predlagal
pritožitelju, naj ne prosi za celotno področje, ampak le za podpodročje. Po
pritožiteljevem mnenju je senat fakultete prišel v nasprotje sam s sabo, saj je v eni
odločbi pisalo, zakaj ni prosil za področje, ker je za to izpolnjeval pogoje, za
podpodročje pa ne. Nadalje pritožitelju ni bilo jasno, kako lahko nekdo zaprosi za
področje in predava vse, če pa zaprosi za podpodročje, pa ne izpolnjuje pogojev.
Iz obrazložitve fakultete je bilo razbrati, da je Senat UL pet mesecev kasneje
sprejel strožje pogoje za napredovanje, po katerih je bilo potrebno presojati vlogo.
To je pomenilo, da je šlo za retroaktivnost meril. Iz vsega tega je pritožitelj
razumel, da je avtonomija univerze potrebna in da je lahko po njej nekdo izvoljen
v naziv, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, drugi pa ni izvoljen, čeprav izpolnjuje
pogoje …. »In to naj bi bila enakost pred zakonom …« Pritožbi kandidata ni bilo
ugodeno. (Zapisnik 24. seje Senata UL, 28. 5. 2008);
2. pri drugem primeru je Senat UL ugotovil, da se ocena strokovne usposobljenosti
kandidata opira na štiri negativna mnenja, ki so bila med seboj prepisana. Pojavilo
se je vprašanje, kaj storiti, če poročila poročevalcev niso korektna. Prevladovalo je
mnenje, da se habilitacijska komisija v razčlenitev poročil ne spušča. Statut jasno
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določa, da če habilitacijska komisija ugotovi, da so mnenja dveh ali več
poročevalcev negativna, sprejme sklep, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje
postopka. Pritožbo kandidata je senat zavrnil. (Zapisnik 31. seje Senata UL, 24. 2.
2009);
3. sledi primer, ko je imenovani poročevalec podal mnenje, da je v konkretnem
primeru potrebno upoštevati mnenje habilitacijske komisije in da razlogi (iz
zapisnika jih nisem razbrala, vendar domnevam, da gre za slabo ali celo negativno
študentsko mnenje), ki jih je pritožnica navajala v pritožbi, niso bili utemeljeni.
Pritožnico je zastopal odvetnik znane odvetniške pisarne, ki je poudaril, da je
Upravno sodišče že odločalo o podobnih zadevah in sprejelo drugačno stališče, kot
je v izpodbijani odločbi. Gre za to, da sodna praksa pravi, da je potrebno
upoštevati vse okoliščine in ne samo študentsko mnenje, kar je bilo bistvo te
pritožbe. Po mnenju odvetnika je šlo tako za kršitev materialnega kot procesnega
prava. Mnenje enega od senatorjev je bilo, da »avtonomija državne univerze
dobiva brce ...« v nadaljevanju: »… pritožnici se ne ljubi priti na senat, pošlje

odvetnika, da bo prestrašil Senat in da bo iz postopka izvolitve, ki je v avtonomni
pristojnosti univerze, naredil sodni postopek«. V danem primeru so se vsi prisotni
senatorji strinjali, da se pritožbi ne ugodi. (Zapisnik 36. seje Senata UL z dne 22.
9. 2009);

4. v zadnjem izbranem primeru je imenovani poročevalec v pritožbenem postopku
ugotovil, da je bila obravnavana zadeva vsebinsko v redu, pri izvedbi postopka pa
je podvomil in predlagal, da se zadeva vrne nazaj na fakulteto – na točko po
poskusnem predavanju in da se pritožniku da možnost vpogleda v dokumentacijo.
Pravna zastopnica je menila, da ni bilo pravilno ugotovljeno dejansko stanje in da
so bila kršena tudi pravila postopka. Odgovor na to je bil, da je bilo pritožitelju
vedno omogočeno, da vpogleda v dokumente, če pa tega ni zahteval, je to
njegova odločitev in ne onemogočanje s strani univerze. Tokrat pritožnik ni
zahteval vpogleda. Pravna zastopnica se sicer ni strinjala s to ugotovitvijo, ni pa
jasno vedela, zakaj. Po mnenju poročevalca je bila storjena napaka, ker so bila
mnenja napisana pred nastopnim predavanjem. V principu je stvar dekana, ali bo
zahteval poročilo pred nastopnim predavanjem ali pa bo počakal na nastopno
predavanje. V obeh primerih je glede poteka časa v prekršku. Na tem mestu je
Senat sklenil, da poročevalci, ki jih je imenoval senat članice, dopolnijo poročila s
poročilom o nastopnem predavanju kandidata/pritožitelja in da poročilo dostavijo
Habilitacijski komisiji, ki bo preverila svoj sklep. (Zapisnik 12. seje Senata UL z dne
16. 11. 2010).
Ob izbranih primerih (zlasti pri tretjem primeru) se zastavlja vprašanje, ali so oblastne
odločitve Univerze v Ljubljani, ki izhajajo iz univerzitetne avtonomije, sistemsko pogojene,
ali gre le za posamične primere. Iz tega bi potem lahko sklepali, da uporaba pravnega
varstva sama po sebi pomeni grožnjo avtonomiji, kar seveda ne bi smela biti, saj
avtonomija kot takšna ni osnova za arbitrarnost.
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5

ZASNOVA MODELA PROCESNEGA VARSTVA KANDIDATOV
ZA HABILITACIJSKE NAZIVE

5. 1 UVOD
Univerza v Ljubljani ima kot izvajalka javne službe in nosilka javnih pooblastil pristojnost,
da vodi upravne postopke ter odloča o upravnih zadevah in s tem odloča tudi o pravicah,
obveznostih ter pravnih koristih posamezni osebi (v konkretni zadevi kandidatov v
habilitacijskih postopkih). Če področna zakonodaja ne določa drugače, se v postopku
glede na način uveljavljanja pravic in obveznosti uporablja ZUP, ki sam v 3. in 4. členu
določa, da se primarno uporablja področna regulacija. Namen ZUP-a, kot instrumenta
demokracije, je zagotoviti pošten odnos in preprečiti samovoljo ter arbitrarno postopanje
oblastnih organov do posameznikov, ki so v upravnem razmerju že vnaprej v podrejenem
položaju, čeprav nekateri zagovorniki avtonomije uporabo ZUP-a razumejo kot poseg v
pedagoški koncept oziroma v univerzitetno avtonomno okolje. Vendar pri smiselni oziroma
minimalni rabi ZUP-a ne gre za poseg v univerzitetno avtonomijo ali v avtonomijo
pedagoškega procesa, saj avtonomija ne pomeni samo moči in svobodo ravnanja, temveč
tudi, ali predvsem, odgovornost. Demokratičnost oblasti se izraža z njenim
samoomejevanjem v razmerju do naslovnikov oblastnega postopanja. Raba ZUP-a je zato
pogoj za presojo odločitve v upravni zadevi, njegova morebitna izločitev pa je ustavno
nedopustna, saj je bistvo ZUP-a uporaba njegovih načel, ki zagotavljajo enako varstvo
pravic posameznikov v smislu 22. člena Ustave RS. Torej lahko področni zakon zaradi
specifičnosti svojega področja in z vidika skladnosti z Ustavo RS, drugače ali dodatno
uredi postopek v neki upravni zadevi, saj se pomen upravnega varstva najprej kaže v
regulatorni funkciji, nato pa v konkretnih upravnih postopkih ob presoji utemeljenosti
priznanja pravic oziroma naložitve obveznosti posameznikom (Kovač, 2011b, str. 366–
369).
Senat UL in Senat članice UL imata po Statutu UL zaradi avtonomnosti, neodvisnosti in
samostojnosti univerz neki manevrski prostor, da lahko prosto presojata oziroma imata
diskrecijsko pravico pri odločanju in podeljevanju izvolitvenih nazivov kandidatom. To pa
še zdaleč ne pomeni, da se smeta odločati, kakor se jima zdi, pač pa morata biti toliko
bolj zavezana k temeljnim previdnostnim ukrepom poštenega postopka, če je že
meritorna odločitev prepuščena subjektivni oceni (Kovač, 2011a, str. III). Po drugi strani
pa smiselna uporaba ZUP-a povzroča preveč različnih razlag, kar lahko vodi h kršitvi
ustavnega načela določnosti in jasnosti predpisov, saj postane predpis sporen takrat,
kadar s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm ne moremo priti do jasne vsebine predpisa
(Pečarič, 2008, str. 14).
Razlog za neskladnost področne zakonodaje (zlasti vzgoja in izobraževanje, konkretno pa
visoko šolstvo) in ZUP-a izhaja iz specifičnosti stroke (tudi zaradi avtonomnosti), kar
povzroča nemalo vprašanj in posledično tudi teorij o poštenih postopkih, predvsem na
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operativni ravni, katerih bistvo je pravno varstvo posameznikov, saj mora organ pri
podrejeni rabi ZUP-a upoštevati vse določbe, ki glede istega vprašanja niso urejene s
področnim zakonom (Kovač, 2008, str. 12).
Zakonodajalec mora pri regulaciji posebnih upravnih postopkov (kar zadeva uvedbo
procesnih pravil v postopek) skrbno in dobro premisliti o tem, katere institute bi bilo
smiselno urediti drugače oziroma jih prilagoditi potrebam odločanja v nekem konkretnem
upravnem postopku oziroma se na splošni upravni postopek zgolj sklicevati, da se
normativna ureditev ne bi podvajala in da hkrati ne bi bila ogrožena pravna varnost ter
enako varstvo pravic za vse udeležence v postopku (Mlakar, 2009, str. 85).

5. 2 POGLAVITNI PROCESNI INSTITUTI – UREDITEV
V nadaljevanju bom v tabelaričnih pregledih predstavila lastno zasnovo modela »de lege
lata« in »de lege ferenda« za procesno varstvo kandidatov za habilitacijske nazive na
Univerzi v Ljubljani (UL) in vključila vsaj minimalne zahteve glede na specifičnost
področja, kot so: nepristranskost odločujočih, pravica do obrambe, zlasti načela zaslišanja
stranke, vpogleda v spis, osebnega vročanja, spremembe zahtevka, obrazložitev pisne
odločbe, molka organa ter pravica do pritožbe, upoštevajoč tudi določbe splošnih aktov
Univerze v Mariboru (UM) in Univerze na Primorskem (UP). Podrobnejša primerjava določil
med ZUP-om in splošnimi akti omenjenih univerz je del prilog magistrskega dela.
Tabela 2: Nepristranskost sodelujočih v postopku

Nepristranskost sodelujočih v postopku:
1) ZUP (6. in 35. do 39. člen)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 83. člen Meril UL
• 193. a člen Statuta UM
• 3. člen Pravilnika UM
• 4. člen Pravilnika UM
• 5. člen Pravilnika UM
• 6. člen Pravilnika UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
PREDLOG za ureditev Statuta UL:
(po 193. a členu Statuta UM)
»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo vlogo izvedenca po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek, in ne morejo sodelovati pri obravnavi ter odločanju o
izvolitvi v naziv kandidata, za katerega so izdelali strokovno poročilo na Senatu članice
UL, na Habilitacijski komisiji UL ali Senatu UL«.
(po 3. členu Pravilnika UM)
»Odgovorna oseba organa, član organa oziroma pooblaščena uradna oseba ne sme
odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku:
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1. če je le-ta kandidat, izvedenec ali pooblaščenec kandidata;
2. če je v krvnem sorodstvu s kandidatom oz. pooblaščencem kandidata v ravni ali
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, če je z njim v zakonski zvezi, četudi je
zakonska zveza prenehala, ali če z njim živi oz. je živela v izvenzakonski skupnosti;
3. če je bila udeležena pri odločanju organa na prvi stopnji;
4. če je bila kot član študentskega sveta članice udeležena pri odločanju v postopku
podaje mnenja o pedagoškem delu kandidata.«
»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo po zakonu, ki ureja splošni
upravni postopek, vlogo izvedenca in ne morejo sodelovati pri obravnavi ter odločanju o
izvolitvi v naziv kandidata, za katerega so izdelali strokovno poročilo za senatu članice in
Senat UL.«
»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena uradna oseba, ki naj bi odločala v
postopku izvolitve v naziv, mora takoj, ko izve za izločitveni razlog, prenehati z
nadaljnjim odločanjem v zadevi in to sporočiti organu, ki je pristojen za odločanje o
izločitvi.«
»Izločitveni razlog ne velja za člane v strokovnih komisijah organov univerze oziroma
članice.«
(po 4. členu Pravilnika UM)
»Kandidat lahko zahteva izločitev odgovorne osebe organa oziroma pooblaščene uradne
osebe, če izve za kakšen izločitveni razlog, lahko pa tudi, kadar druge okoliščine
vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti. Pri tem mora kandidat navesti okoliščine, zaradi
katerih je po njegovem mnenju podan razlog za izločitev.«
»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena uradna oseba, katere izločitev je
zahteval kandidat, do izdaje sklepa o tej zahtevi ne sme opravljati nobenih dejanj v
postopku, razen tistih, ki se zaradi časovne obravnave vloge ne smejo odlagati.«
(po 5. členu Pravilnika UM)
»O izločitvi pooblaščene uradne osebe odloči rektor univerze. Rektor univerze v sklepu
o izločitvi pooblaščene uradne osebe določi drugo pooblaščeno uradno osebo, ki lahko
opravlja dejanja v postopku izvolitve v naziv.«
»Odgovorna oseba se izloči sama.«
»V kolikor tega ne stori, o izločitvi odgovorne osebe odločita organ članice oz. univerze
s sklepom.«
»Člani organa se izločijo sami. V kolikor tega ne storijo, o njihovi izločitvi s sklepom
odloči odgovorna oseba organa.«
»Zoper sklep, s katerim je zahtevana izločitev pooblaščene uradne osebe, odgovorne
osebe organa članice oz. univerze, je dovoljena pritožba na organ univerze. Pritožba
zoper izdan sklep o izločitvi ne zadrži izvršitve.«
»V postopku izvolitve v naziv se ne more zahtevati izločitev kolegijskega organa
oziroma več kot polovice članov kolegijskega organa.«
(po 6. členu Pravilnika UM)
»Členi o izločitvi se uporabljajo tudi za člane organov članice in univerze.«
Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.
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Po sodni praksi pri nas, v EU in tudi ZDA je načelo zakonitosti, vključno z nepristranskimi
uradnimi osebami, eno glavnih načel, ki ga je potrebno spoštovati (6. in 35. do 39. člen
ZUP-a) (v Kovač, 2011b, str. 371). In: »… če je pri odločanju ali vodenju postopka

sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena, gre za bistveno kršitev pravil
upravnega postopka in je zoper izdano odločbo dovoljena pritožba« (6. alinea 2. odstavka
237. člena ZUP-a). Kadar se pri konkretnem odločanju o posamičnih upravnih zadevah
ravna v neskladju z zakonom in so prizadete pravice strank v postopku, so predvidena
redna in izredna pravna sredstva po ZUP-u in drugimi posebnimi upravnimi postopki ter
upravni spor, t.j. sodna kontrola zakonitosti dokončnih konkretnih upravnih aktov. Na
podlagi uporabe teh sredstev je mogoče doseči ničnost, odpravo, razveljavitev ali
spremembo nezakonite upravne odločbe (Mlakar, 2009, str. 15–16).
V zvezi s habilitacijskimi postopki, glede omenjenega inštituta, določbe Statuta UM
smiselno upoštevajo ZUP in menim, da bi jih kot take morale v največji meri vključiti v
svoje statute tudi druge slovenske univerze oziroma visokošolske organizacije, zato moj
predlog temelji na teh določbah. Tudi Upravno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS preko
konkretnih primerov presoje o pojmu upravnega akta kot predmeta upravnega spora
ugotavljata nujnost (vsaj) smiselne rabe ZUP-a – tudi v habilitacijskih postopkih (Kovač,
2011b, str. 370).
Izločitveni razlog, kot pritožbeni razlog v habilitacijskem postopku, je bil tudi v sodnem
primeru (Sodba II U 244/2009 z dne 18. 1. 2011, omenjena že v podpoglavju 4.4. Analiza
rabe ZUP-a po posameznih poglavitnih institutih), ko je sodišče ocenilo, da je šlo za
bistveno kršitev določb postopka iz 3. odstavka 27. člena ZUS-1, saj je pritožbeni
postopek vodila oseba (odločbo organa druge stopnje je izdal in podpisal predsedujoči
Senata UM – rektor), ki je sodelovala tudi v postopku na prvi stopnji (odločbo
prvostopnega organa je izdal in podpisal rektor). Zaradi predpisane narave temeljnih
načel ZUP-a in zaradi zagotovitve enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS,
predpisana pravila posebnih upravnih postopkov – v tem primeru habilitacijskih
postopkov, ne morejo in ne smejo biti v nasprotju z njimi. Na splošno se v praksi v okviru
posebnih upravnih postopkov pogosto uvajajo dodatna ali dopolnjena načela posebnih
upravnih postopkov, ki ne izničujejo temeljne ideje teh načel. Pristojnost se zaradi svoje
specifičnosti praviloma ureja v posebnih upravnih postopkih, zlasti takrat, ko gre za
konkretizacijo organov odločanja. ZUP določa splošna pravila o pristojnosti, torej organe
odločanja na prvi in drugi stopnji in jih ne konkretizira, vendar dovoljuje, da se ta pravila s
področno zakonodajo nadgradijo oziroma uredijo drugače (Mlakar, 2009, str. 74–75).
Procesna ureditev posebnih upravnih postopkov, konkretno tudi habilitacijskih postopkov,
mora biti vseskozi ustavno zadovoljiva. Zagotavljati mora učinkovito varstvo ustavnih
pravic in svoboščin posameznikov/kandidatov za izvolitve, hkrati pa stremeti k
uravnoteženju njihovih pravic in javnega interesa z učinkovitostjo ter uspešnostjo
postopka samega (Kovač, 2011b, str. 375). Načelo enakosti pred zakonom prepoveduje,
da bi zakon uveljavil kakršnokoli neupravičeno razliko v pravnih položajih, neodvisno od
narave stvari in opredelitve subjektov. Zakon mora spoštovani načelo razumnosti in
namen zakona. »Skrajno pojmovanje enakosti, brez upoštevanja posebne narave nekega
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dejanskega in pravnega položaja lahko privede ne neenakosti.« (Šturm, 1999, str. 91).
Tudi ustavno-sodna praksa v ZDA iz materialno-pravnega vidika poudarja načelo
sorazmernosti in nearbitrarnosti odločanja (Cambron-McCabe in dr. v: Kovač, 2011b, str.
375). Ameriška sodna presoja je razvila doktrino, da nesorazmerni, neupravičeni in
obremenjujoči učinki ne upravičujejo zahteve po varstvu enakosti. Če pravna presoja
ugotovi neupravičenost, je to razlog za ugotovitev protipravnosti in za razveljavitev
(Bayefsky v: Šturm, 1999, str. 59) ter v metodološkem pogledu ameriška sodna praksa
pretežno število primerov o varstvu enakosti osredotoča zlasti na področja oziroma
razloge razločevanja in le v manjšem delu na prizadete ali pričakovane koristi oziroma
temeljne vrednote (Šturm, 1999. str. 59). Tudi italijansko Ustavno sodišče je s svojimi
postopnimi odločitvami izoblikovalo natančen model za odločanje o ustavni dopustnosti
posameznih zakonodajalčevih rešitev, izpodbijanih zaradi neskladnosti z načelom enakosti.
Test ustavno-sodne presoje, kot bistvene sestavine, upošteva izpodbijano normo v
povezavi z ustavnim načelom enakosti, ki omogoča priti do ugotovitve, ali je
zakonodajalec ravnal arbitrarno in nerazumno. Na enakost pred zakonom ni mogoče
gledati kot na absolutno, marveč kot na relativno enakost. Zaradi tega se ni moč omejiti le
na primerjanje izpodbijane norme in ustavnega merila, ampak mora vanj zajeti tudi
analizo drugih zakonodajalčevih norm. Na ta način je možno ugotoviti, ali je razločevanje
v nekem primeru razumno, ali morda arbitrarno oziroma nerazumno (Perenič v: Šturm,
1999, str. 79–80).

Tabela 3: Zaslišanje stranke

Zaslišanje stranke:
1) ZUP (9. 146. in 237. člen)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 10. člen Meril UL
• 2. odstavek 190. člena Statuta UM
• 34. člen Pravilnika UM
• 4. odstavek 146. člena Statuta UP
• 219. člen Statuta UL
• 144. člen Statuta UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
(po ZUP-u)
Glede zaslišanja stranke zadoščajo določila splošnih aktov UL (smiselna uporaba določil
ZUP).
Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.
Tudi načelo zaslišanja stranke, tako kot pravica stranke, da se še pred odločitvijo izjavi (9.
146. in 237. člen ZUP-a), je po sodni praksi pri nas, v EU in tudi ZDA, poleg načela
zakonitosti, glavno načelo, ki ga je potrebno spoštovati. Po ZUP-u mora organ (na prvi in
drugi stopnji) pred izdajo odločbe stranki dati možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in
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okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. Kršitev tega načela pomeni bistveno kršitev
pravil postopka (2. in 3. točka drugega odstavka 237. člena ZUP-a) in tudi kršitev 22.
člena Ustave RS, o enakem varstvu pravic, razen, če je organ po zakonu lahko odločil brez
zaslišanja. Pravica stranke, da se lahko izjavi, je neposreden in najpomembnejši izraz
pravice do enakega varstva pravic v postopku, ki ga zagotavlja Ustava RS. S tem je
vsakomur omogočeno priti do besede v postopku, ki se nanaša na njegove pravice in
pravne interese. To načelo mora biti spoštovano samo po sebi in ga ni mogoče presojati
glede na to, ali je/bi postopkovna napaka povzročila vsebinsko nepravilnost. V 22. členu
Ustave RS so vsebovana ustavna procesna jamstva in ne jamstvo pravilne vsebinske
odločitve. Po naravi je ustavna pravica do izjavljanja takšna, da potrebuje tudi
konkretnejše zakonsko urejanje (Galič v: Šturm, 2011, 276–278).
Iz tabele je razvidno, da UL v svojih splošnih aktih pravice do zaslišanja stranke v
habilitacijskih postopkih posebej ne omenja, vendar so na obravnave glede pritožb vedno
povabljeni tudi pritožitelji/ce (stranke v postopku), ki imajo možnost, da se izjavijo in da
jih lahko zastopajo odvetniki oziroma pooblaščeni predstavniki. Torej smiselno upošteva
določila ZUP-a (10. člen Meril UL). V tem primeru ni potrebno dodajati posebnega člena v
Statut UL, da se pravila ZUP-a, ki so ustrezna, ne bi podvajala, saj je zakon preizkušen in
podprt s pravno prakso (Kovač, 2007, str. 60).
Drugače določa Statut UM, kjer v postopku habilitacij ni možna izvedba ustne obravnave
oz. zaslišanja (190. člen statuta). Pravila UM v svojem 34. členu natančneje opredeljujejo,
da kandidat ni vabljen na sejo organa; seje se lahko udeleži, vendar nima pravice podajati
pripomb, sodelovati v razpravi, razen, če predsedujoči odloči drugače. Pojasnila lahko daje
le na podlagi zastavljenih vprašanj s strani odgovorne osebe organa.
Dejstvo je, da v kolikor kandidatu ni dana možnost, da se izreče o dejstvih in okoliščinah,
ki vplivajo na odločitev, gre za bistveno kršitev pravil upravnega postopka. Zoper
dokončno odločbo, ki je bila izdana brez zaslišanja stranke, je dopusten upravni spor ali
drugo sodno varstvo (25. člen ZUS-a) (v Jerovšek in dr., 2004, str. 85–91). Če je
postopek končan z dokončno ali s pravnomočno odločbo, lahko organ začne oziroma
stranka predlaga obnovo postopka (260. člen ZUP-a).
Ustavna človekova pravica do izjavljanja je že po sami naravi stvari takšna, da zahteva
podrobnejšo ureditev z zakonom, saj je učinkovitost postopka odvisna od določene
stopnje formalnosti in reda (Galič v: Šturm, 2011, str. 278). Zato menim, da je potrebno
institut zaslišanja stranke posebej konkretizirati tudi v Statutih slovenskih Univerz, skladno
z načeli ZUP-a.
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Tabela 4: Vpogled v spis

Vpogled v spis:
1) ZUP (82. člen)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 220. a člen Statuta UL / 29. člen Meril UL
• 197. člen Statuta UM
• 1. in 2. odstavek 35. člena Meril UM
• 17. člen Pravilnika UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Po ZUP in po predpisih UL, UM, UP
Kandidati imajo ves čas pravico vpogleda v svojo izvolitveno dokumentacijo na članici,
ki vodi postopek, tudi v mnenja poročevalcev in študentov, jo prepisovati ali
preslikavati, a le pod nadzorom določene uradne osebe.
Po prejemu morebitne pritožbe Univerza obvesti kandidata, da lahko v roku desetih dni
od prejema obvestila v navzočnosti pooblaščenega delavca univerze vpogleda v
dokumentacijo pritožbenega postopka, jo prepisuje ali preslikava ter se v nadaljnjih
desetih dneh od vpogleda v dokumentacijo lahko pisno opredeli do vseh dejstev v
pritožbenem postopku.
Vpogled v dokumentacijo se dovoli ali zavrne s sklepom.
Zoper zavrnitev do vpogleda je dovoljena posebna pritožba tudi takrat, kadar ni bil
izdan pisni sklep. Pritožba se lahko poda takoj.
Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

Po ZUP-u imajo pravico do vpogleda v spis/dokumente stranke in njihovi zastopniki ter
tudi vsi, ki izkažejo pravni interes (morajo imeti pravno podlago in ni zadosti samo
dejanski interes). Vpogled v spis se dovoli ali zavrne s sklepom. Zoper sklep je dopustna
pritožba le, če se vpogled zavrne. Možna je tudi odločitev, da se dovoli vpogled v del
spisa, v drugi del pa ne. Pregled oziroma prepis spisov se lahko zahteva pisno, ustno ali
po elektronski pošti, vendar le pod nadzorom uradne osebe (Jerovšek in dr., 2004, str.
284).
Univerza v Ljubljani ima institut vpogleda v spis/dokumentacijo v habilitacijskem postopku
urejen v 220. a členu Statuta UL (v fazi pritožbe). Akti Univerze v Mariboru denimo
določajo, da se mora kandidata v habilitacijskem postopku (pred morebitno pritožbo)
seznaniti s poročilom komisije, ki lahko v petnajstih dneh poda nanj svoje pripombe. Ves
čas mora imeti kandidat omogočen vpogled v vso dokumentacijo, ki je bila za podlago pri
izdelavi poročila. (197. člen Statuta UM in podobno 35. člen Meril UM).
Na UL se v praksi ta institut v omenjenih postopkih uporablja zelo različno. Rezultati
ankete kažejo, da nekatere članice kandidatu omogočajo vpogled v celotno
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dokumentacijo, tudi v strokovna mnenja poročevalcev, vendar imena poročevalcev zaradi
varstva osebnih podatkov zakrijejo. Preslikovanja in prepisovanja pri tem ne omogočijo.
Nekatere druge članice v teh primerih ravnajo podobno, vendar ne prikrivajo avtorjev
strokovnih mnenj. Prav nobena od fakultet UL ne postopa po pravilih ZUP-a, kar pomeni,
da organ ravna pristransko in krši temeljno načelo zaslišanja stranke (Mužar, 2010). Zoper
tako postopanje je dovoljena posebna pritožba. Po 22. členu Ustave RS (enako varstvo
pravic) je pravica do informacije zelo pomembna, kajti stranka pravice do izjave v
postopku ne more uresničiti, če se predhodno ne more informirati za vsa procesna
dejanja, glede katerih se ima pravico izjaviti. Pravica do informacije je tako nujen
predpogoj pravice do izjavljanja (Up-367/97 z dne 23. 12. 1997) (Galič v: Šturm, 2011,
str. 279), zato menim, da so slovenske univerze v postopkih habilitacije glede instituta
vpogleda kandidata v celotno dokumentacijo ta določila v svojih predpisih dolžne dodatno
konkretizirati, smiselno upoštevajoč načela in pravila ZUP-a. Univerza v Mariboru je
tozadevno v svojih predpisih doslednejša, medtem ko UL in UP z določili skoparita.
Tabela 5: Osebno vročanje

Osebno vročanje:
3) ZUP (87. člen)
4) Splošni akti UL/UM/UP
• 10. člen Meril UL
• 2. odstavek 190. člena Statuta UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Predlog, upoštevajoč tudi prakso med članicami
Odločbe, sklepe in druge dokumente, od katerih vročitve začne teči rok, morajo biti
vročeni osebno pri organu proti podpisu interne vročilnice, po pošti s povratnico ali s
posebno kuverto za osebno vročanje ali po elektronski pošti. Datum vročitve se vnese v
spisno mapo oziroma v informacijski sistem. V primeru dvoma o vročitvi in času vročitve
se vodi poseben ugotovitveni postopek.
Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj v (upravnem postopku), saj je to
pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ posreduje stranki in/ali drugim
udeležencem v postopku ter tudi pogoj na nastanek dokončnosti in pravnomočnosti
upravnega akta. Pravilnost postopanja akterjev pri vročanju je zelo pomembna, kajti
bistvo samega upravnega postopka je realizacija upravno-pravnega razmerja, s
poudarkom na implementaciji javne koristi (Kovač in Remic, 2008, str. 8–10). ZUP ureja
osebno vročanje tistih odločb, sklepov in drugih dokumentov, pri katerih s trenutkom
vročitve nastanejo določene pravne posledice, ki so bodisi procesne, bodisi materialne.
Gre za varstvo pravic, udeleženih v postopku. Na vročitev upravnega dokumenta je vezan
nastanek pravnih posledic, zato je zelo pomembno, da organ pridobi dokazilo o vročitvi
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(Jerovšek in dr., 2004, str. 306–307). Poleg tega je institut vročanja nujno povezan s
pravico do informacije in s pravico do izjavljanja (načelom zaslišanja stranke), kajti
najpomembnejši procesni institut, ki zagotavlja pravico do informacije, s tem pa tudi nujni
predpogoj za pravico do izjave, je vročanje (Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-279/08,
Ur. l. št. 57/09). Možnosti različnih domnev vročitev je zato potrebno presojati tudi z
vidika pravice do izjavljanja po 22. členu Ustave RS, kajti formalnosti vročanja niso same
po sebi namen, pač pa imajo cilj – seznanitev osebe s pisanjem (Galič v: Šturm, 2011, str.
279).
UL, UM in UP institut vročanja v okviru habilitacijskih postopkov, v svojih predpisih ne
konkretizirajo, ampak se v svojih določilih sklicujejo na smiselno uporabo ZUP-a. Na UL pa
se v habilitacijskih postopkih v praksi ta institut različno uporablja (Mužar, 2010),
večinoma v neskladju z ZUP-om (npr. puščanje odločb v fakultetnih predalčkih
posameznih kandidatov, potrditev prejema odločbe s podpisom v interne poštne knjige
idr.). Zato je smiselno, da se v univerzitetnih splošnih aktih glede vročanja dokumentov v
habilitacijskih postopkih nekoliko omili določila ZUP-a in se konkretizira v smislu danega
predloga.
Tabela 6: Sprememba zahtevka

Sprememba zahtevka:
1) ZUP (133. člen)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 10. člen Meril UL
• 2. odstavek 190. člena Statuta UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Pri spremembi zahtevka v habilitacijskih postopkih zadoščajo omenjena določila splošnih
aktov Univerz.
Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

UL, UM in UP se v primerih spremembe zahtevkov kandidatov v okviru habilitacijskih
postopkov v svojih predpisih sklicujejo na smiselno uporabo ZUP-a po 133. členu, ki
določa, da stranka lahko v skladu z načelom dispozitivnosti do odločitve v stvari na prvi
stopnji preoblikuje svoj zahtevek tako, da postavljeni zahtevek razširi ali spremeni (sodba
Vrhovnega sodišča RS, št. U 1481/94-6, VS12074) pod pogojem, da se spremenjeni
zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja in da je za odločanje o
spremenjenem zahtevku pristojen isti organ (Jerovšek in dr., 2004, str. 404). Članice UL v
praksi glede tega instituta sledijo smiselni rabi ZUP-a (Mužar, 2010). Zato menim, da
posebne podrobne ureditve v splošnih univerzitetnih aktih niso potrebne.
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Tabela 7: Obrazložitev upravnih odločb

Obrazložitev upravnih odločb:
1) ZUP (214. člen)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 25. člen Meril UL
• 190. člen Statuta UM
• 4. odstavek 35. člena Meril UM
• 2. odstavek 19. člena Pravilnika UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
25. člen Meril UL jasno določa, da se morajo v habilitacijskih postopkih obrazložitve pri
odločitvah po prostem preudarku podpreti z navedbo dejstev in dokazov, ki so bili
ugotovljeni v postopku.

Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

Slovenske univerze in visoke šole imajo zaradi svoje avtonomnosti nekaj manevrskega
prostora za podelitev habilitacijskega naziva kandidatu, kar pa zahteva tehtanje teže
javnega interesa na eni strani (t.j. habilitirati čim boljše učitelje, raziskovalce in sodelavce)
in teže zasebnega interesa na drugi strani (t.j. interes kandidata, da pridobi naziv in s tem
zaposlitev oziroma delo ter tudi kariero). Če gre v tem primeru za odločanje organa po
diskrecijski pravici, je toliko bolj potrebno upoštevati previdnostne ukrepe zoper zlorabo
poštenega postopka glede na dejansko subjektivno odločitev (Kovač, 2011a, str. III).
Načelo sorazmernosti je splošno ustavno načelo, ki izhaja iz temeljnega ustavnega načela
o pravni državi. 8. člen Ustave RS namreč določa, da morajo biti zakoni in podzakonski
predpisi v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in tudi s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava, saj se človekove pravice in temeljne svoboščine
uresničujejo neposredno na podlagi Ustave RS (Šturm, 1999, str. 99–100). Tudi ZDA to
načelo uvršča v svoj pravni red, ko se presoja ustavna veljavnost zakona, ki v vsebinskem
pomenu nesorazmerno obremenjuje in odvzema vsebinske pravice. Če je na voljo več
alternativ za dosego nekega cilja in če so nekatere od njih manj obremenjujoče, potem so
samo te pravno dopustne. Tudi če take alternative niso takoj razvidne, je dolžnost organa,
da jih poišče (Tribe v: Šturm, 1999, str. 122).
Obrazložitev avtoritativne odločitve je poglavitno pravilo upravnega (procesnega) prava
glede omejevanja nadrejene oblasti oziroma njene zlorabe, zato velja obrazložitev kot
obvezni sestavni del formalne zakonitosti tudi po mednarodnih standardih (Jerovšek in
dr., 2004, str. 597). Obrazložitev odločbe mora biti jasna in razumljiva, da je lahko
razvidna tudi poštenost samega postopka (Galič v: Šturm, 2011, str. 297). V primeru
izdanih odločb po prostem preudarku mora biti obrazložitev še bolj podrobna, saj je
možnost zlorabe oblasti večja in diskrecijsko odločanje (le pri uporabi materialnega prava
in ne procesnega prava) predstavlja izjemo od načela zakonitosti. Zato je v obrazložitvi
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potrebno argumentirati, kako je bila podana odločitev skladna z javnim interesom (tudi
primer sodne prakse US RS U295/2000 z dne 19. 12. 2003) (v Jerovšek in dr., 2004, str.
599). Pomanjkljiva obrazložitev diskrecijskega tehtanja in preudarjanja pomeni zlorabo
prostega preudarka v formalnem smislu in nekorekten odnos uprave do posameznika
(Šturm, 1999, str. 222–223).
Sodni nadzor nad izvajanjem prostega preudarka na prvem mestu zagotavlja načelo, da je
potrebno upravne odločbe, izdane po prostem preudarku, vedno obrazložiti v taki meri,
kot je to potrebno za njihov naknadni pravni preizkus pri ugotavljanju skladnosti take
odločbe z zakonskim smislom (Šturm, 1999, str. 206). Nezadostna obrazložitev je tipična
formalno-pravna napaka neke diskrecijske odločitve (Walter-Mayer v: Šturm, 1999, str.
206) in izčrpna obrazložitev v teh primerih pomeni predpogoj za odstranitev napak pri
prostem preudarku (Adamovich-Funk: v Šturm, 1999, str. 206).
Glede habilitacijskih postopkov Univerza v Ljubljani v 1. odstavku 25. člena Meril UL
predvideva odločitve po prostem preudarku, saj gre pri teh postopkih za avtonomno
akademsko presojo strokovne usposobljenosti kandidata in je to le pogoj za obravnavo
prošnje za izvolitev in ne ustvarja nobene pravice do izvolitve131. Pristojni organ na
podlagi svoje diskrecijske pravice izbere tisto odločitev, ki je glede na konkretni primer
najbolj primerna in najbolj strokovna. Svojo odločitev mora podpreti z navedbo dejstev in
dokazov, ki so bili v postopku ugotovljeni in hkrati to tudi podrobno obrazložiti. Ta določba
smiselno upošteva načela in pravila ZUP-a ter je ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati.
Drugače je na Univerzi v Mariboru – podelitev habilitacijskega naziva je po njihovem
Statutu volilna odločitev (190. člen in podobno tudi 198. člen Statuta UM). Zaradi
nejasnosti te določbe gre teoretično še vedno za obliko diskrecije, ki je podvržena
sodnemu nadzoru v upravnem sporu (Kovač, 2011a, str. III). Odločitev v takih primerih
ravno tako zahteva izčrpno obrazložitev z navedbo vseh dejstev in dokazov. Univerza na
Primorskem, kot je razvidno iz tabele, pa se na splošno sklicuje na smiselno rabo ZUP-a.

131

Naj na tem mestu izpostavim 3. odstavek 215. člena Statuta UL, ko izvolitev v naziv nekega kandidata ni možna, če
habilitacijska komisija ugotovi, da so strokovna mnenja dveh ali več poročevalcev negativna in zato sprejme sklep, da niso
izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka. Senat članice na podlagi tega sklepa sprejme ugotovitveni sklep o ustavitvi
postopka. Habilitacijska komisija kot nadzorstveni organ zagotavlja enotnost uporabe meril v okviru Univerze, odloča na
podlagi presoje strokovno usposobljenost kandidata in v skladu s svojo funkcijo izdaja temu ustrezne meritorne odločitve. V
primeru, da sta najmanj dve mnenji poročevalcev negativni, to predstavlja absolutni razlog za vsebinsko nepriznavanje
ustrezne strokovne usposobljenosti kandidata, ne pa postopkovni moment po ZUP, ki bi onemogočal nadaljevanje postopka
do vsebinske odločitve. Senat članice v takem primeru lahko le zavrne vlogo posameznika za izvolitev v naziv, ta pa pa ima
skladno z 218. členom Statuta UL na voljo pravno varstvo v obliki pritožbe. Ta možnost je potrebna, saj se lahko zgodi da
npr. habilitacijska komisija napačno ugotovi število pozitivnih oziroma negativnih mnenj oziroma, da so mnenja podale
osebe, ki niso bile imenovane za poročevalce, ali pa poročevalci niso bili imenovani skladno s predpisi, ipd. Na podlagi 23. in
25. člena Ustave RS ima vsak posameznik/kandidat pravico do učinkovitega pravnega sredstva in sodnega varstva zoper
vsak akt, s katerim se odloči o njegovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, tudi v primeru, če je to sklep, ki je
zaključil postopek zaradi procesnih razlogov (Pravno mnenje E. Kerševan, 2004, neobjavljeno in neavtorizirano gradivo).
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Tabela 8: Molk organa

Molk organa:
1) ZUP (222. in 255. člen ZUP)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 216. člen Statuta UL / 23. člen Meril UL
• 199. člen Statuta UM
• 1. odstavek 19. člena Pravilnika UM
• 141. člen Statuta UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Po Statutu UL in Statutu UM
Senat članice v roku enega meseca po prejemu soglasja habilitacijske komisije odloči o
izvolitvi kandidata v naziv, razen v času senatnih počitnic.
Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat članice v roku enega meseca sprejme
ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.
Če odločba ni izdana v predpisanem roku, lahko kandidat vloži urgenco na pristojni
organ, nakar mora le-ta odločitev sprejeti najkasneje v enem mesecu od prejema
urgence. Kandidat lahko v primeru molka pritožbenega organa na podlagi predhodne
urgence in poteka dodatnega roka za odločitev uveljavlja tožbo v upravnem sporu.

Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

ZUP določa splošna pravila o pristojnosti, in sicer organe odločanja na prvi in drugi
stopnji, ki jih ne konkretizira, vendar dovoljuje, da se ta pravila s področno zakonodajo pri
posebnih upravnih postopkih nadgradijo ali drugače uredijo. Krajevna in stvarna
pristojnost po ZUP-u sta izključni, v upravni zadevi ima tako pravico in dolžnost odločati
točno določen organ, razen, če poseben zakon ne določa drugače in so izpolnjeni
predpisani pogoji (npr. molk organa, ko stvarno pristojnost zaradi nedejavnosti organa
prve stopnje prevzame 2. stopenjski pritožbeni organ (Mlakar, 2009, str. 75–76).
Splošna pravila o rokih in narokih urejajo določbe ZUP-a v členih od 99 do 102, zakon pa
dopušča možnost, da te institute časovno drugače določi področna zakonodaja (Mlakar,
2009, str. 78). Rok za izdajo odločbe (negativne ali pozitivne) je določen po 222. členu
ZUP-a. Če pristojni organ odločbe ne izda v predpisanem roku (po ZUP-u mora organ v
skrajšanem ugotovitvenem postopku (144. člen ZUP-a) odločbo izdati čim prej oz.
najkasneje v enem mesecu, v posebnem ugotovitvenem postopku (145. in 146. člen ZUPa) pa v dveh mesecih od popolne vloge), nastopi molk organa, s čimer ima stranka
posebno varstvo, ki temelji na domnevi, da je organ zavrnil strankin zahtevek in izdal
negativno odločbo. To varstvo je stranki zagotovljeno v pritožbenem postopku (255. člen
ZUP-a) oziroma v upravnem sporu (Androjna in Kerševan, 2006, str. 427 in 428).
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Univerze imajo določila o rokih urejena v svojih področnih predpisih, vendar, če izhajam iz
sodnega primera VS RS, Sklep I Up 1363/2006, enako tudi I Up 1211/2006 z dne 2. 4.
2008, ko je kandidat v primeru molka organa postopal napačno/preuranjeno, saj je takoj
vložil tožbo na sodišče, namesto da bi pritožbo najprej usmeril na 2. stopenjski organ – na
Senat univerze, bi bilo morda smiselno v univerzitetne akte vključiti še določilo o
pristojnosti 2. stopenjskega organa, če 1. stopenjski organ ne odloči v predpisanem roku.
V tem smislu izhaja tudi moj predlog, razviden iz zgornje tabele.
Hkrati naj omenim še zanimivo določilo 1. odstavka 19. člena Pravilnika UM, ki določa, da
senat članice ne sprejema odločitev v času senatnih počitnic. To določilo se mi zdi, glede
na specifiko šolstva, smiselno. Zato predlagam, da ga tudi druge univerze vključijo v svoje
akte.
Tabela 9: Pravica do pritožbe

Pravica do pritožbe:
1) ZUP (13. in 229. člen ZUP-a)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 218. člen Statuta UL / 26. člen Meril UL
• 219. člen Statuta UL / 27. člen Meril UL
• 202. člen Statuta UM
• 143. člen Statuta UP
• 144. člen Statuta UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Pritožba v postopku za izvolitev v naziv je urejena v splošnih aktih univerz:
Če konkretiziram UL:
• Statut UL: od 218. do 222. člen
• Merila UL: od 26. do 31. člen
• ZViS, 59. člen (sodno varstvo pravic); »Zoper odločbo, izdano v postopku za
izvolitev v naziv oziroma v postopku za odvzem naziva, se lahko sproži upravni
spor.«

Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP.

Ker imajo Univerze v svojih splošnih aktih institut pritožbe podrobno urejen, ni razloga, da
bi to ureditev spreminjali glede na določila ZUP-a.
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Tabela 10: Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku

Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku:
1) ZUP (31. člen ZUP-a)
2) Splošni akti UL/UM/UP
• 10. člen Meril UL
• 2. odstavek 190. člena Statuta UM
• Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP
Predlog za ureditev Statuta UL:
Po ZUP-u (ZUP-F), Uredbi o določitvi enostavnih zadev in Uredbi o izobrazbi
Habilitacijski postopek lahko vodi samo oseba, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe in strokovni
izpit iz upravnega postopka. V habilitacijskem postopku lahko odloča le oseba, ki ima
univerzitetno izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Zaposleni, ki vodi habilitacijski postopek in odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper
odločbe organov prve stopnje, mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri.

Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004), ZUP-F (2006), Uredba o izobrazbi

Po 31. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 65/08, ZUP-F) lahko upravni postopek vodi in v njem odloča tista
oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Za vodenje in odločanje v t.i. »enostavnih upravnih zadevah«, ki so predpisane z Uredbo
o določitvi enostavnih upravnih zadev, strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben
(Ur. l. RS, št. 76/08). Uredba med »enostavne zadeve« ne uvršča vodenja in odločanja v
habilitacijskih postopkih – velja torej, da omenjene postopke vodi oziroma o njih odloča
tista oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita (Mlakar, 2009, str.
70). Po Uredbi o izobrazbi (Ur. l. RS, št. 29/2000, 66/2004, 17/2006), pa morajo imeti
zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku ustrezno izobrazbo in strokovni
izpit iz upravnega postopka v odvisnosti od stopnje izobrazbe.
Glede vodenja in odločanja v habilitacijskih postopkih, v katerih je pristojni organ po
zakonu ali po drugem predpisu upravičen stvar rešiti po prostem preudarku, menim, da je
določbo o vodenju in odločanju v habilitacijskih postopkih smiselno vključiti v splošne akte
univerz, zato sem jo tudi dodatno vključila v svoj model.
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6

REZULTATI RAZISKAVE

6. 1 POVZETEK POGLAVITNIH UGOTOVITEV
Na podlagi proučevanja teoretičnih izhodišč in opisovanja posameznih pojmov
(deskriptivna metoda), študije ter primerjave domače in tuje literature, virov, prispevkov
in člankov (analitična in komparativna metoda), vključno z navedbami in s citiranjem
domačih ter tujih avtorjev (metoda kompilacije) in s pomočjo lastne raziskave med
uslužbenci, ki izvajajo strokovno-administrativno podporo na fakultetah Univerze v
Ljubljani, sem prišla do ugotovitev, ki jih predstavljam v nadaljevanju.
Univerza v Ljubljani in njene članice se vsekakor zavedajo, da se v postopku habilitacije
smiselno uporabljajo pravila ZUP-a, v kolikor ni s Statutom UL določeno drugače. Vendar v
praksi tem standardom v celoti sledi le 29 % članic. In kako ob tem zaščititi kandidate
pred morebitnim arbitrarnim odločanjem oblastnega organa? Res je, da zakonodajalec v
ZViS-u ni določil, da gre v tovrstnih postopkih za upravno stvar, da se vodi upravni
postopek oziroma da pristojni organ izda upravno odločbo, vendar določilo 2. člena ZUP-a
jasno določa vsebino upravne zadeve, iz česar glede na napotila ZViS-a na splošni upravni
postopek in upravni spor ter samo naravo zadeve (enostransko avtoritativno odločanje
organa o pravici oz. pravni koristi posameznika, ki je nujna za napredovanje tako v
pedagoškem kot delovnopravnem smislu) izhaja, da se tudi v postopku izvolitve v naziv
uporablja ZUP.
Ravno v času pisanja mojega magistrskega dela oziroma 25. 10. 2011 so bila sprejeta
nova Merila za volitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
na UL. Opazila sem, da je Univerza v Ljubljani v ta Merila vključila nekatera določila, ki jih
stara Merila niso vsebovala, npr. določilo o tem, da se v postopku za izvolitev v naziv
poleg določil teh meril smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem
postopku in Statuta UL (10. člen Meril UL). V Merilih je tudi določeno, da je izvolitev v
naziv izraz avtonomne akademske presoje kandidatove usposobljenosti, izpolnjevanje
pogojev za izvolitev po teh Merilih pa je le pogoj za obravnavo prošnje za izvolitev in ne
ustvarja nobene pravice do izvolitve. Pristojni organ v takšnem postopku na temelju svoje
diskrecijske pravice izbere najbolj primerno s tem, da jo obrazloži in podpre z navedbo
dejstev ter dokazov, ki so bili ugotovljeni v postopku (25. člen Meril). Torej, Merila jasno
določajo, da morajo biti obrazložitve izdanih odločb izčrpne, še posebej v primeru, če gre
za presojo po prostem preudarku.
Tudi izločitveni razlog je vključen v nova Merila, a le na podlagi sorodstvenih vezi in v fazi
postopka, ko se imenuje poročevalce za ugotavljanje strokovne usposobljenosti
kandidatov (83. člen Meril UL). O izločitvi osebe, če je bila udeležena pri odločanju organa
na prvi stopnji ali je sodelovala pri odločanju oziroma, če je bila kot članica študentskega
sveta članice udeležena pri odločanju v postopku podaje mnenja o pedagoškem delu
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kandidata, v Statutu UL ni določeno. Univerza v Ljubljani v tej zadevi zagovarja stališče,
da senator zgolj s svojo istočasno prisotnostjo v obeh organih ne krši nobenih pravic
tistega, ki se pritožuje. S svojo prisotnostjo lahko senator ostalim članom Senata UL
pojasni razloge za odločitev članice (Zapisnik Senata UL z dne 23. 4. 2008). ZUP osebo, ki
je že sodelovala na prvi stopnji, npr. kot poročevalec (izvedenec), šteje kot pristransko
(35. člen ZUP). Tudi sodna praksa potrjuje, da je izločitev osebe na drugi stopnji, če je
bila udeležena že na prvi stopnji, nujna, a mnenja o tem niso enotna, kandidat pa ostaja
prepuščen samovolji zavoda, saj, kot že omenjeno, je izpolnjevanje pogojev za izvolitev le
pogoj za obravnavo prošnje za izvolitev in ne ustvarja nobene pravice kandidata do
izvolitve.
Kar zadeva obrambe kandidatov oziroma zaslišanje stranke Univerza v Ljubljani v svojih
postopkih spoštuje načelo zaslišanja stranke in smiselno uporablja določila 9., 146. in 237.
člena ZUP-a, saj tega Statut UL ne ureja. Na obravnave so vedno povabljeni tudi
pritožitelji/ce (stranke v postopku), ki imajo možnost, da jih zastopajo odvetniki oziroma
pooblaščeni predstavniki. To je tudi razvidno iz zapisnikov sej Senata UL.
Vpogled v spis/dokumentacijo je institut, ki je sicer v Statutu UL le delno urejen (220 a.
člen Statuta UL) in določa, da se po prejemu pritožbe obvesti kandidata, da lahko v roku
desetih dni od prejema obvestila v navzočnosti pooblaščenega delavca univerze vpogleda
v dokumentacijo pritožbenega postopka in da se lahko v nadaljnjih desetih dneh od
vpogleda v dokumentacijo pisno opredeli do vseh dejstev v pritožbenem postopku. To, da
bi kandidat imel ves čas pravico do vpogleda v svojo izvolitveno dokumentacijo na članici,
ki vodi postopek, tudi v mnenja poročevalcev in študentov, tudi pravico prepisovati jo ali
preslikavati (pod nadzorom določene uradne osebe), v Statutu UL ni določeno. ZUP ima
pravico do vpogleda v dokumentacijo jasno opredeljeno v svojem 82. členu. V praksi
članice zelo različno postopajo v primeru, da kandidat želi pogledati svojo izvolitveno
dokumentacijo, vključno v mnenja poročevalcev in študentska mnenja. Vse kaže bolj na
to, da je bolje pokazati manj kot več. Transparentnost je v takšnih primerih očitno
nezaželena. Če ne še kaj drugega, bi želeli prikrivati zlasti imena poročevalcev. Torej sledi
dejstvo, da organ ravna pristransko in krši temeljno načelo zaslišanja stranke, zoper
katerega je dovoljena posebna pritožba.
Osebno vročanje je institut, ki posebej v Statutu UL ni urejeno. Torej morajo univerza in
njene članice smiselno ravnati po ZUP-u (87. člena ZUP-a). V praksi pa članice ravnajo
zelo različno in večinoma ne v skladu z ZUP-om.
Tudi spremembe zahtevka (133. člen ZUP-a) Statut UL ne ureja, pač pa članice UL, kot
kažejo rezultati ankete, smiselno ravnajo po ZUP-u.
Pravica do pritožbe je urejena v Statutu UL v členih od 218 do 222 ter v Merilih UL v
členih od 26 do 31.
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6. 2 POTRDITEV OZIROMA ZAVRNITEV HIPOTEZ
Namen in cilj magistrskega dela sta bila analizirati (ne) uporabo ali smiselno uporabo
določil ZUP-a v habilitacijskih postopkih na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah ter
ugotoviti, v kolikšni meri se zavedamo, da je raba tega zakona v visokošolskem prostoru,
kljub ustavnemu načelu univerzitetne avtonomije, nujno potrebna, saj žal nimamo
drugega postopka, ki bi vsaj malo zaščitil kandidate pred arbitrarnim odločanjem oblastnih
organov.
Na podlagi različnih metod dela, s katerimi sem proučevala, analizirala in primerjala tako
domačo kot tujo literaturo, vire, prispevke, članke in judikate, ter s pomočjo lastne
raziskave, ki sem jo na podlagi ankete v okviru magistrskih študijskih obveznosti v letu
2010 izvedla med članicami Univerze v Ljubljani, sem preverila spodaj navedene hipoteze,
pri čemer sem prvi dve hipotezi v celoti, zadnjo pa le delno potrdila.
***

H 1: (Smiselna) raba ZUP-a pri izvolitvah v habilitacijski naziv je posledica
pravne praznine v ZViS-u in Statutu UL glede procesnega razmerja med
kandidati ter pristojnimi organi v izogib arbitrarnosti pri vodenju postopka in
odločanju.
Splošni upravni postopek je pravno urejeno zaporedje posameznih dejanj, s ciljem
oblikovati upravno pravno razmerje, v katerem si stranke niso enakovredne, saj zastopnik
javnega interesa v tem razmerju nastopa avtoritativno, z voljo močnejšega. Cilj ZUP-a je,
da s svojimi pravili varuje šibkejšo stran tega razmerja, to je tistega, ki v tem postopku
uveljavlja svojo pravico, varuje svojo pravno korist oziroma se mu nalaga določena
obveznost (Jerovšek in dr., 2004, str. 35).
Pravna ureditev posebnih postopkov v okviru specifičnih področij, kot so negospodarske
javne službe, v splošnem ne predstavlja klasičnega upravnega odločanja, ker gre za
javnopravno odločanje (tudi v habilitacijskih postopkih)132, ki je manj formalno in po
obsegu pravne regulacije omejeno le na nekatera temeljna načela odločanja in na
določene osnovne procesne garancije (Mlakar, 2009, str. 87). To pomeni, da imamo lahko
poleg splošnega postopka na posameznih področjih še posebne postopke, ki lahko pravila
ZUP-a drugače urejajo, ali pa uvajajo nova pravila, ki jih denimo ZUP ne pozna. Takšni
postopki morajo biti predpisani s področno zakonodajo. Posebni upravni postopki naj bi
drugače urejali le nekatera procesna vprašanja in ne celotnih procesnih institutov. ZUP je
v tem primeru v razmerju do posebnih postopkov v subsidiarnem položaju (3. člen ZUPa). To pomeni, da se uporablja v primerih, ko postopek s področno zakonodajo ni ali pa je
pomanjkljivo urejen (Jerovšek in dr., 2004, str. 47).

132

»Javno-pravno razmerje pomeni uveljavljanje pravic, pravnih interesov in obveznosti posameznikov v odnosu do
oblasti, ki je v visokem šolstvu delegirana s strani države na visokošolske zavode.« (P. Kovač (2011a), str. III).
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ZUP se v Sloveniji uporablja že več kot osemdeset let in je oblikovan po zgledu nekaterih
držav, tudi evropskih, kot so: Avstrija 1925 (sedanji 1991), Češka in Poljska 1928 (zatem
1960), Nemčija 1976 (noveliran 2008), Italija (1990), Hrvaška (2009) idr. (Kovač, 2011c,
str. 199–200). Tako je uporaba ZUP-a v slovenskem (visokem) šolstvu kot javni službi,
primerljiva tudi z uporabo ZUP-a v drugih državah, denimo v avstrijskih, hrvaških in
slovaških upravnih razmerjih, saj po avstrijsko-nemškem zgledu to pomeni vsaj smiselno
rabo ZUP-a, v kolikor postopek ni urejen avtonomno.
Tudi habilitacijski postopki so posebni postopki in so delno urejeni z ZViS-om in s Statuti
univerz, pri odločanju o pravicah, pravnih koristih in obveznostih kandidatov pa se mora
smiselno upoštevati ZUP (4. člen ZUP-a). To je torej temeljna zakonodaja univerze, ki je
nosilka javnih pooblastil iz državne pristojnosti in izvajalka negospodarske javne službe, v
okviru katere izvaja storitve visokošolskega izobraževanja. V povezavi s tem imajo
Univerze (UL, UM in UP) v svojih splošnih aktih vključene določbe o smiselni rabi ZUP-a, in
sicer:
 10. člen Meril UL:
»V postopku za izvolitev v naziv se poleg določil teh meril smiselno uporabljajo določila
Zakona o splošnem upravnem postopku in Statuta UL.«
 2. Odstavek, 190. člen Statuta UM:
»Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim aktom Senat univerze. V postopku
habilitacije se smiselno uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku, v
kolikor ni s tem statutom ali splošnim aktom določeno drugače oz. v kolikor postopki niso
drugače določeni, kot jih določa ZUP.«
 Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 in spremembe).«
Sklepna ugotovitev H 1
Če se osredotočim na habilitacijske postopke na Univerzi v Ljubljani, kar nekaj procesnih
institutov ni urejenih s področno zakonodajo oz. s splošnimi akti, kot denimo: izločitev
odločujočega, če je v postopku že sodeloval na nižji stopnji (nepristranskost odločanja,
35. člen ZUP-a), pravica do vpogleda v spis (82. člen ZUP-a), osebno vročanje (87. člen
ZUP-a), sprememba zahtevka (133. člen ZUP-a) in molk organa (222. in 255. člen).
Tozadevno naj bi se zaradi pravne praznine v ZViS-u in Statutu UL glede procesnega
razmerja med kandidati in pristojnimi organi, v izogib arbitrarnosti pri vodenju postopka in
odločanju, smiselno uporabljala določila Zakona o splošnem upravnem postopku (10. člen
Meril UL). Na podlagi tega lahko to hipotezo potrdim. Žal pa se standardi, kot jih
predpisuje ZUP, zaradi ustavne avtonomije vedno ne spoštujejo, zato so kandidati
nemalokrat v podrejenem položaju in prepuščeni samovoljnim odločitvam zavoda. Taka
ravnanja se v posamičnih zadevah posledično prenašajo tudi na abstraktno regulacijo
(Kovač, 2011a, str. IV).
***

84

H 2: Na Univerzi v Ljubljani velja smiselna raba pravil ZUP-a v postopku
habilitacij glede nepristranskosti sodelujočih v postopku bolj deklarativno kot
v praksi.
Nepristranskost sodelujočih v postopkih oziroma izločitev potencialno neobjektivnih je v
ZUP-u urejeno v členih 6 in 35 do 39.133 Glede na posebnost habilitacijskih postopkov, je
UL ta institut uredila drugače, in sicer je izločitveni razlog upoštevala le na podlagi
sorodstvenih vezi, v fazi postopka, ko se imenuje poročevalce za ugotavljanje strokovne
usposobljenosti kandidatov (83. člen Meril UL). Univerza v Mariboru je pri tej zadevi
doslednejša, saj je v njihovih splošnih aktih določeno, da poročevalci ne morejo v
nobenem telesu (senatu članice ali v habilitacijski komisiji) sodelovati pri obravnavi in
odločanju o izvolitvi kandidata v naziv, za katerega so izdelali strokovno mnenje (193. a
člen Statuta UM, podrobneje v 3. členu Pravilnika UM).
Na ljubljanski Univerzi se mnenja glede nepristranskosti v habilitacijskih postopkih zelo
razhajajo. Nekateri zagovarjajo doslednost uporabe pravil in načel ZUP-a (npr. Pečarič,
2008), za nekatere pa ne obstaja pravica biti izvoljen v naziv, ampak pomeni le pogoj za
obravnavo prošnje za izvolitev (Bugarič, 2008) – to tolmačenje se udejanja tudi v praksi,
saj velja kot vodilo pri postopanju senatorjev na UL.
Teorija poudarja, da sta participacija strank in nepristranskost odločujočega neizogibna
elementa demokratičnega pravnega reda. Pri tem nekateri navajajo, da je učinkoviteje, če
pri odločanju sodeluje oseba, ki stvar pozna in zato lahko drugim senatorjem pojasnjuje
okoliščine konkretnega primera. Glede na to, da mora vsak oblastni organ, tudi Senat UL,
sam pridobiti vse podatke o zadevi, preden sprejme odločitev (načelo materialne resnice –
8. člen ZUP-a), je to pojmovanje zmotno. Bistveno je tudi, da je pritožba po ZUP-u
opredeljena nujno kot devolutivna, da se lahko zagotovi ustavno načelo učinkovitega
pravnega sredstva (25. člen Ustave RS). Devolutivnost pa mora biti uresničena ne samo
tako, da odloča na drugi stopnji drugi organ kot na prvi, temveč tudi druge osebe v teh
telesih. To velja tudi v habilitacijskem postopku, čeprav ne gre za uveljavitev pravice,
ampak le za presojo utemeljenosti pravnega interesa kandidata. Kandidat s pritožbo ali
tožbo na sodišče v takem primeru lahko izpodbija nepošteno vodeni postopek, saj sodi
med civilizacijske pridobitve ugotovitev, da je spoštovanje minimalne oblike v postopku
pogoj za pravilno materialno meritorno odločitev. Le zakonito vodeni postopek lahko
omogoči pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja za odločitev v smislu 219. člena
Statuta UL (razlogi za pritožbo). In ne samo to – ZUP šteje osebo kot nujno pristransko,
če je v postopku že sodelovala v drugi vlogi (npr. kot poročevalec) ali na drugi instanci
(35. člen ZUP-a) (Kovač, 2011a, str. IV), kar argumentira tudi sodni primer (Sodba II U
133
Glede napristranskosti sodelujočih primerjalno navajam še določila avstrijskega in slovaškega ZUP-a, ki ta institut
podobno urejata, in sicer: 21. člen avstrijskega ZUP-a - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s
spremembami in dopolnitvami 2003 in 2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf in enako 9-13. člen slovaškega ZUP-a - Správny poriadok - zákon č. 71/1967
Coll. 71/1967 Zb. úplné znenie (celotno besedilo), s spremembami in dopolnitvami - Ur. l. 27/1967, 215/2002, 527/2003,
122/2006, 445/2008, 204/2011, dosegljivo 11. 5. 2012 na:
http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=sk&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.vyvlastnenie.sk%2Fpredpisy%2Fspravnyporiadok%2F&anno=2.
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244/2009 z dne 18. 1. 2011), ko je sodišče ocenilo, da je šlo za bistveno kršitev določb
postopka iz 3. odstavka 27. člena ZUS-1, saj je pritožbeni postopek vodila oseba (odločbo
organa druge stopnje je izdal in podpisal rektor), ki je sodelovala tudi v postopku na prvi
stopnji (odločbo prvostopnega organa je izdal in podpisal rektor). Po 3. odstavku 27.
člena ZUS-1 gre za bistveno kršitev vselej, ko gre za absolutno kršitev pravil ZUP-a ali
drugega zakona, ki ureja postopek izdaje upravnega akta. ZUP med absolutno bistvene
kršitve med drugim uvršča tudi procesni položaj, ko je pri odločanju ali vodenju postopka
sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena (6. točka 2. odstavka 237. člena
ZUP-a).
Na splošno mora biti procesna ureditev habilitacijskih postopkov v prvi vrsti ustavno
zadovoljiva in zagotavljati mora učinkovito varstvo ustavnih pravic ter svoboščin
kandidatov za izvolitve v nazive, hkrati pa mora stremeti ne le k uravnoteženju njihovih
pravic in javnega interesa z učinkovitostjo, temveč tudi k uspešnosti samega postopka
(Kovač, 2011b, str. 375). Načelo enakosti pred zakonom prepoveduje, da bi zakon
uveljavil kakršnokoli neupravičeno razliko v pravnih položajih, neodvisno od narave stvari
in opredelitve subjektov. Zakon mora spoštovani načelo razumnosti in namen zakona
(Šturm, 1999, str. 91). Tudi ameriška ustavnosodna praksa iz materialno-pravnega vidika
poudarja načelo sorazmernosti in nearbitrarnosti odločanja (Cambron-McCabe in dr. v:
Kovač, 2011b, str. 375) in v metodološkem pogledu pretežno število primerov o varstvu
enakosti osredotoča zlasti na področja oziroma razloge razločevanja in le v manjšem delu
na prizadete ali pričakovane koristi oziroma temeljne vrednote (Šturm, 1999, str. 59).
Enakost pred zakonom je relativna, zato se ni mogoče omejiti le na primerjanje neke
izpodbijane norme, ampak je potrebno analizirati tudi druge zakonodajalčeve norme.
Namreč, le na ta način je mogoče ugotoviti, ali je razločevanje v nekem primeru razumno
ali morda arbitrarno oziroma nerazumno (Perenič v: Šturm, 1999, str. 79–80).
Sklepna ugotovitev H 2
Glede na zgornja dejstva gre na UL očitno za nerazumevanje pomena nepristranskosti v
postopku, čeprav je to načelo podlaga zakonitosti po teoriji in praksi povsod po svetu
(Kovač, 2011a, str. IV) in ne glede na rezultate ankete, ki kažejo, da se sicer uslužbenci,
ki izvajajo strokovno-administrativno podporo na članicah Univerze v Ljubljani, kar v 67 %
strinjajo, da (ne) izločitev senatorja ni stvar avtonomije in da je potrebno upoštevati
standarde ter določila ZUP-a, je to res bolj deklarativno kot v praksi, zato to hipotezo
lahko potrdim.
***

H 3: UL oz. članice Univerze v Ljubljani v celoti upoštevajo določbe ZUP-a v
postopkih habilitacije glede pravic obrambe, zlasti načela zaslišanja stranke (9.
člen), vpogleda v spis (82. člen), osebnega vročanja (87. člen), spremembe
zahtevka (133. člen), obrazložitve pisne odločbe (214. člen), molka organa
(255. člen) ter pravice do pritožbe (13. in 229. člen ZUP-a).
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Temeljna načela splošnega upravnega postopka so minimalna procesna jamstva, ki
varujejo pravice posameznikov na vseh upravnih področjih in izhajajo že iz dokumentov
Sveta Evrope, iz Resolucije št. (77) 31 o zaščiti pravic posameznika v razmerju do aktov
upravnih organov134 (Mlakar, 2009, str. 14). Gre za spoštovanje zlasti tistih institutov, ki
jih Svet Evrope opredeljuje kot minimalne standarde poštenega postopka, kot so
nepristranskost odločanja (35. člen ZUP-a), pravica do vpogleda v spis (82. člen ZUP-a),
roki odločanja in molk organa (222., 18. in 255. člen ZUP-a) ter obrazložitev odločitve
(214. člen ZUP-a). Evropsko sodišče za človekove pravice je precej pozornosti namenilo
uravnoteženosti javnega interesa in zaščiti interesov posameznikov, s poudarkom na
pravici do nepristranskosti pri odločitvah in možnosti obrambe pred neodvisnim sodiščem.
Teorija poudarja, da sta participacija strank v postopku in nepristranskost odločujočega
neizogibna elementa demokratičnega sistema (Kovač, 2011a, str. IV) in se ju mora
spoštovati v upravnih sistemih tako pri nas, kot tudi v drugih državah, kot so denimo
Avstrija, Hrvaška, Italija in Slovaška, saj imajo tam upravna razmerja praktično urejena
enako kot pri nas, torej morajo vsaj smiselno upoštevati načela splošnega upravnega
postopka, če postopek nima posebnih procesnih pravil.
Glede na zastavljeno hipotezo v nadaljevanju obravnavam naslednje institute:

Načelo zaslišanja stranke, da se posameznik pred odločitvijo izjavi (9., 146. in
237. člen ZUP-a), je po sodni praksi in pri nas ter v tujini eno glavnih načel in ga je
tozadevno potrebno upoštevati. Pred izdajo odločbe je posamezniku potrebno dati
možnost, da se izjavi oziroma pride do besede v postopku, ki se nanaša na njegove
pravice in pravne interese – to je tudi neposreden ter najpomembnejši izraz pravice do
enakega varstva pravic v postopku, ki ga zagotavlja Ustava RS. Kršitev tega načela
pomeni bistveno kršitev pravil postopka (2. in 3. točka drugega odstavka 237. člena ZUPa) in tudi kršitev 22. člena Ustave RS (enako varstvo pravic), kjer so vsebovana ustavna
procesna jamstva in ne jamstvo pravilne vsebinske odločitve. Zoper dokončno odločbo, ki
je bila izdana brez zaslišanja stranke, je dopusten upravni spor ali drugo sodno varstvo
(25. člen ZUS-a) (v Jerovšek in dr., 2004, str. 85–91). V primeru, da je postopek končan z
dokončno ali s pravnomočno odločbo, pa lahko pride do obnove postopka (9. točka 260.
člena ZUP-a). Narava ustavne pravice do izjavljanja je ponavadi takšna, da dodatno
potrebuje še konkretnejše zakonsko urejanje (Galič v: Šturm, 2011, 276–278). Konkretno
je načelo zaslišanja stranke urejeno v ZUP-u, UL pa tega instituta v svojih aktih drugače
ali podrobneje, kot veleva ZUP, ne ureja, ampak se na splošno sklicuje na 10. člen Meril
UL, da se v postopku za izvolitve v naziv smiselno uporablja ZUP. Smiselno upoštevajoč
načela in pravila ZUP-a, UL na obravnave glede pritožb vedno povabi tudi pritožitelji/ce, ki
imajo možnost, da se izjavijo, lahko pa jih zastopajo odvetniki oziroma pooblaščeni
predstavniki. UL v teh primerih smiselno uporablja ZUP.

134
Resolution (77) 31 on the Protection of the Individual in Relation of the Acts of Administrative Authorities. Podobno tudi
Evropska konvencija o človekovih pravicah (Ur. l. RS – MP, št. 7/94)
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Na podoben način je načelo zaslišanja stranke urejeno tudi v avstrijskem in slovaškem
ZUP-u, ki določata, da mora pristojni organ pred odločitvijo in izdajo upravnega akta
omogočiti obravnavani stranki, da poda svoje mnenje135.

Vpogled v spis je po ZUP-u urejen v 82. členu. UL ima institut posebej urejen v
220.a členu Statuta UL (v fazi pritožbe), UM pa kandidatom dovoli, da ves čas postopka
lahko vpogledajo v svojo dokumentacijo, ki služi za podlago pri izdelavi poročila (197. člen
Statuta UM in podobno 35. člen Meril UM).
Analiza rezultatov anketne raziskave (Mužar, 2010) je pokazala, da članice UL ta institut
uporabljajo zelo različno, bolj ali manj samovoljno (raje skriti več kot manj) in ne po
pravilih ZUP-a, kar nakazuje pristransko ravnanje organa ter kršitev temeljnega načela
zaslišanja stranke in s tem razlog za posebno pritožbo. Pravica do informacije je v smislu
22. člena Ustave RS (enako varstvo pravic) bistvena, kajti stranka pravice do izjave v
postopku brez ustreznih informacij o procesnih dejanjih ne more uresničiti. Pravica do
informacije pa hkrati pomeni tudi predpogoj pravice do izjavljanja (Up-367/97 z dne 23.
12. 1997) (Galič v: Šturm, 2011, str. 279). Članice v tem primeru le v manjši meri
postopajo po ZUP-u.
Če za primerjavo izpostavim še avstrijski in slovaški sistem, imata obe omenjeni državi v
svojih ZUP-ih institut vpogleda v spis urejen tako, da organ, ki odloča, dovoli obravnavani
stranki vpogled v njeno dokumentacijo oziroma do posameznih zapisov v zvezi s
postopkom, če to pomeni zaščito njenih lastnih interesov.136

Osebno vročanje: vročanje je najpomembnejši procesni institut, saj zagotavlja
pravico do informacije in s tem tudi predpogoj za pravico do izjave (22. člen Ustave RS –
enako varstvo pravic, o tem tudi sodni primer U-I-279/08. Ur. l. 57/09) ter hkrati ustvarja
nujni pogoj za nastanek dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta. Zaradi tega je
zelo pomembno, da organ pridobi dokazilo o vročitvi.
ZUP osebno vročanje ureja v svojem 87. členu, UL pa v svojih splošnih aktih tega instituta
ne konkretizira, ampak je v skladu z 10. členom Meril UL zavezana, da upošteva pravila in
načela ZUP-a. V praksi na članicah UL različno postopajo glede tega instituta. Le 8 %
članic ravna v skladu z ZUP-om (osebno vročanje s posebno kuverto), sicer pa članice zelo
135

38. člen avstrijskega ZUP-a - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in
dopolnitvami 2003 in 2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf,
enako 21. člen slovaškega ZUP-a - Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Coll. 71/1967 Zb. úplné znenie (celotno besedilo), s
spremembami in dopolnitvami - Ur. l. 27/1967, 215/2002, 527/2003, 122/2006, 445/2008, 204/2011, dosegljivo 11. 5.
2012 na:
http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=sk&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.vyvlastnenie.sk%2Fpredpisy%2Fspravnyporiadok%2F&anno=2.
136
29. člen avstrijskega ZUP-a - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in
dopolnitvami 2003 in 2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf,
enako 23. člen slovaškega ZUP-a - Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Coll. 71/1967 Zb. úplné znenie (celotno besedilo), s
spremembami in dopolnitvami - Ur. l. 27/1967, 215/2002, 527/2003, 122/2006, 445/2008, 204/2011, dosegljivo 11. 5.
2012 na:
http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=sk&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.vyvlastnenie.sk%2Fpredpisy%2Fspravnyporiadok%2F&anno=2.
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različno postopajo. Nekatere dokumente vročajo pri organu z vročilnico ali jih pošiljajo z
navadno pošto, morda s povratnico, nekatere članice odločbe pustijo v službenem
nabiralniku pri vratarju (brez vročilnice), nekatere pa vročajo tako, da se prejemniki
podpišejo v poštno knjigo (Mužar, 2010). Članice v tem primeru le v manjši meri
postopajo po ZUP-u.
Tudi iz avstrijskega in slovaškega ZUP-a je razvidno, kako zelo pomemben je institut
osebnega vročanja, saj ga obe državi urejata zelo podrobno in natančno137.

Spremembo zahtevka določa 133. člen ZUP-a, tako da lahko stranka v skladu z
načelom dispozitivnosti do odločitve v stvari na prvi stopnji preoblikuje svoj zahtevek tako,
da postavljeni zahtevek razširi ali spremeni (primer je sodba Vrhovnega sodišča RS, št. U
1481/94-6, VS12074), vendar le, če gre za iste bistvene sestavine dejanskega stanja in da
je za odločanje o spremenjenem zahtevku pristojen isti organ (Jerovšek in dr., 2004, str.
404). Na primer: kandidat za habilitacijski naziv »lahko med tekočim postopkom na prvi

stopnji spremeni svoj zahtevek, če gre za iste pravne in dejanske okoliščine, tako da
zahtevek zniža (kandidira za nižji habilitacijski naziv). Tak postopek se torej ne ustavi in
uvede novega, temveč nadaljuje, tako da se že izvedena procesna dejanja, ki so v skladu
s spremenjenim zahtevkom, štejejo kot izvedena in veljavna ter podlaga za odločitev v
zadevi.«138
UL v svojih splošnih aktih tega instituta ne ureja drugače ali dodatno, ampak se v teh
primerih sklicuje na 10. člen Meril UL, da se v postopkih za izvolitev smiselno uporablja
ZUP. Tudi anketna raziskava (Mužar, 2010) je pokazala, da članice UL v teh primerih v
celoti postopajo po ZUP-u.
Ko sem primerjala avstrijski in slovaški ZUP, posebne ureditve tega instituta nisem
zasledila.

Obrazložitev odločbe: Univerza v Ljubljani v habilitacijskih postopkih predvideva
odločitve po prostem preudarku, v smislu 1. odstavka 25. člena Meril UL. Ob tem jasno
določa, da mora svojo odločitev podpreti z dejstvi in dokazi, ki so bili v postopku
ugotovljeni, in tudi, da se kot takšni obrazložijo ter podprejo z argumenti. Torej gre za
določbo, ki sicer smiselno upošteva standarde ZUP-a (214. člen ZUP-a). To pomeni, da
mora biti obrazložitev odločbe vedno jasna in razumljiva, da je s tem razvidna tudi sama
poštenost postopka (Galič v: Šturm, 2011, str. 297); ko gre za izdane odločbe po prostem
preudarku, sta izčrpnost in podrobnost same obrazložitve toliko bolj pomembna, saj je
možnost zlorabe oblasti večja. Diskrecijsko odločanje je izjema od načela zakonitosti in je
137

41. člen avstrijskega ZUP-a - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in
dopolnitvami 2003 in 2009), dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf,
enako 24. člen slovaškega ZUP-a - Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Coll. 71/1967 Zb. úplné znenie (celotno besedilo), s
spremembami in dopolnitvami - Ur. l. 27/1967, 215/2002, 527/2003, 122/2006, 445/2008, 204/2011, dosegljivo 11. 5.
2012 na:
http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=sk&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.vyvlastnenie.sk%2Fpredpisy%2Fspravnyporiadok%2F&anno=2.
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Upravna svetovalnica, MJU in FU: dosegljivo 16. 1. 2012 na: http://www.fu.unilj.si/mediawiki/index.php?title=Dopustnost_spremembe_zahteve_tudi_ob_le_smiselni_uporabi_ZUP%3F.
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v obrazložitvi potrebno navesti argumente, kako je bila dana odločitev skladna z javnim
interesom (primer sodne prakse US RS U295/2000 z dne 19. 12. 2003) (v Jerovšek in dr.,
2004, str. 599). Če obrazložitev ni zadostna, to pomeni tipično formalno-pravno napako v
neki diskrecijski odločitvi, zato velja izčrpna obrazložitev kot predpogoj za odstranitev
napak pri prostem preudarku (Walter-Mayer in Adamovich-Funk v: Šturm, 1999, str.
206).
Na vprašanje, ali se članice strinjajo s tem, da so organi v habilitacijskem postopku dolžni
upoštevati določila ZUP-a, ki se nanašajo na obrazložitev upravnih odločb, glede na
možnost uporabe določenega polja proste presoje po ustavni določbi o avtonomiji državne
univerze, so odgovori pokazali, da se v celoti s tem strinja 63 % članic, delno se s tem
strinja 33 %, 4 % članic se s tem dejstvom ne strinja (Mužar, 2010). To tudi nakazuje, da
v okviru tega instituta članice UL v večini primerov v celoti spoštujejo pravila in
načela ZUP-a.
Tudi v avstrijskem sistemu se morajo upravni akti izdajati v skladu z njihovim ZUP-om139.
Gre za vsako pisno dejanje, sklep ali odločbo, ki jo upravni pristojni organ izda
posamezniku, ko odloča o njegovi pravici, obveznosti ali pravni koristi (35. člen VwVfG).
Tudi v avstrijskem sistemu se pristojni organ lahko odloča na podlagi diskrecijske pravice
v mejah predpisanega zakona (40. člen VwVfG). V tem primeru mora upravni akt
vsebovati tudi primerno obrazložitev (37. in 38. člen VwVfG). Tudi odločitve upravnih
pristojnih organov v Slovaški morajo biti pravno utemeljene. Zakon predpisuje posamezne
elemente sklepov, med drugim tudi podrobnejše in argumentirane obrazložitve140.

Molk organa: ZUP v členih 99–102 določa splošna pravila o rokih in narokih, rok
za izdajo odločbe (negativne ali pozitivne) pa ureja 222. člen (Mlakar, 2009, str. 78). Če
pristojni organ odločbe ne izda v predpisanem roku, nastopi molk organa, na
predpostavki, da je izdana negativna odločba – da je strankin zahtevek umaknjen. To
varstvo je stranki zagotovljeno v pritožbenem postopku (255. člen ZUP-a) oziroma v
upravnem sporu. (Androjna in Kerševan, 2006, str. 427 in 428).
UL ima določila o rokih posebej urejena v svojih splošnih aktih, glede ravnanja ob molku
organa pa nima v svojih aktih posebej konkretizirano in naj bi se tozadevno ravnala v
smislu določil ZUP-a. Neuka stranka lahko v teh primerih postopa napačno in preuranjeno,
če takoj vloži tožbo na sodišče, namesto, da bi pritožbo prej usmerila na 2. stopenjski
organ – na Senat univerze (sodni primer VS RS, Sklep I Up 1363/2006, enako tudi I Up
1211/2006, dne 02. 04. 2008). Organ v teh primerih mora skrbeti za to, da nevednost in
neukost stranke ni v škodo njenih pravic (4. odstavek 7. člena ZUP-a). Glede tega instituta
se članice UL sicer zavedajo smiselnosti molka organa (Mužar, 2010), vendar je pri
omenjenem primeru jasno, da organ ni poskrbel za neuko stranko v smislu ZUP-a. Na
139

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Zvezni Uradni list, l. 1976 s spremembami in dopolnitvami 2003 in 2009),
dosegljivo 4. 5. 2012 na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf,
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spremembami in dopolnitvami - Ur. l. 27/1967, 215/2002, 527/2003, 122/2006, 445/2008, 204/2011, dosegljivo 11. 5.
2012 na:
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podlagi tega povzemam, da UL in njene članice ne ravnajo v skladu z določili ZUPa.
Tudi avstrijska zakonodaja predvideva posamezne roke, morebitnega molka organa pa
zakon posebej ne omenja. Domnevam, da se v tem delu upošteva sodna praksa. Slovaški
ZUP, za primerjavo, ima tudi predvidena določena časovna obdobja v okviru katerih
morajo pristojni organi odločati, a morajo v primeru, da odločitve ne sprejmejo v danem
roku, stranko takoj obvestiti. V primeru molka organa so predvideni tudi ukrepi proti
neaktivnosti organa, v smislu pritožbe141.

Pravica do pritožbe: ZUP ima ta institut urejen v 13. in 229. členu, UL pa je
pravico do pritožbe za izvolitev v naziv konkretno uredila v Statutu UL (218. do 222. člen)
ter v Merilih UL (26. do 31. člen). Glede sodnega varstva pravic v habilitacijskem postopku
je urejeno v 59. členu ZViS-a. UL in njene članice se glede pravice do pritožbe
ravnajo po določilih svojih splošnih aktov oziroma po področni zakonodaji.
V avstrijskem sistemu v primeru negativne odločbe pritožba ni mogoča (2. odstavek 8.
člena Statuta Univerze na Dunaju in 9. odstavek 103. člena ZoUN-a). Podobno je tudi v
slovaškem sistemu (7. člen Statuta Univerze Komenskega). Opozoriti je treba, da
primerjava s Slovenijo ni tako enoznačna, saj tudi pri nas ne bilo pritožbe, če bi akti UL
sami določali postopek drugače kot po ZUP. Osnovni problem pri nas, glede na druge
države, je v pomanjkanju avtonomne ureditve, zato se mora ZUP pri tovrstnih postopkih
uporabljati smiselno oziroma subsidiarno. Avtonomna ureditev kljub vsemu ne sme in ne
more mimo temeljnih ustavnih načel, saj sodnega nadzora ni mogoče izključiti, če se že
pritožbo lahko.
Sklepna ugotovitev H 3
Pri postopanju glede institutov, kot so vpogled v spis, osebno vročanje, spremembe
zahtevka, obrazložitve odločbe in molka organa, se članice v večini sicer zavedajo, da je
potrebno spoštovati standarde ZUP-a, a v praksi ravnajo zelo različno, v manjši meri sicer
v celoti in v večini primerov samovoljno. Očitno se uslužbenci, ki vodijo te postopke, ali so
v teh postopkih kakorkoli udeleženi na operativni ravni ne zavedajo, kakšne so posledice
kršitev teh standardov. Domnevam, da razlog tiči v premalo usposobljenem oziroma
osveščenem kadru, ali pa morda v nezainteresiranosti vodstva članic, da bi svoje
uslužbence napotilo na strokovni izpit iz ZUP-a ne glede na to, ali je to zakonsko
predpisano ali ne. Zelo mi je žal, da v svojo anketo nisem vključila tudi vprašanja o
opravljenem izpitu iz ZUP-a, saj bi odgovori morda lahko pojasnili, zakaj takšna
odstopanja na operativni ravni. Pravico do pritožbe ima Univerza v Ljubljani natančno
urejeno v svojem Statutu UL in tudi v Merilih UL. Glede na vse ugotovitve, da članice pri
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omenjenih institutih, sicer v manjši meri, dosledno oziroma v celoti sledijo standardom
ZUP-a, zato to hipotezo le delno potrdim.

6. 3 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
V magistrskem delu so na podlagi teoretične in analitične raziskave prikazane jasnejše
opredelitve postopkovnih pravil glede posebnosti habilitacijskega področja, ki ga ureja
Statut Univerze v Ljubljani. Prav tako je dokazano, da je (smiselna) raba ZUP-a pri
izvolitvah v habilitacijski naziv posledica pravne praznine v ZViS-u in Statutu UL glede
procesnega razmerja med kandidati in pristojnimi organi v izogib arbitrarnosti pri vodenju
postopka ter odločanju, saj se je za učinkovito varstvo pravic in pravnih interesov
kandidatov v teh postopkih potrebno ravnati tudi po ZUP-u, v kolikor s Statutom ni
določeno drugače.
S pomočjo analize posledic nepravilnega ravnanja Univerze v Ljubljani in njenih članic sem
po ZViS-u in Statutih UL, UM in UP pripravila zasnovo oziroma model ureditve procesnega
varstva kandidatov za habilitacijske postopke, ki bi uredil ta vprašanja tako, da raba ZUPa ne bi bila potrebna oziroma kjer bi bila neprimerna.
Prispevek mojega magistrskega dela naj vodi strokovnjake, ki pripravljajo pravne podlage
in procesna pravila pri vodenju ter odločanju v habilitacijskih postopkih k dokončnemu
spoznanju, da so kandidati za izvolitve v nazive zaradi načela avtonomnosti univerze v
podrejenem položaju in da je v demokratičnem pravnem redu nujno potrebno upoštevati
temeljne standarde poštenega postopka, če je že dejanska odločitev prepuščena
subjektivni presoji pogojev, ki jih mora kandidat za pridobitev habilitacijskega naziva
izpolnjevati, da lahko s podeljeno licenco poučuje oziroma raziskuje. Primernejša ureditev
vodenja habilitacijskih postopkov na slovenskih univerzah, ki bodo zagotavljali učinkovito
pravno sredstvo za zaščito pravic posameznika (z jasno opredelitvijo pritožbenega organa
in postopkov) in ki bodo hitrejši od dosedanjih (nekaj let trajajočih), je tudi priporočilo
Varuha človekovih pravic142.
Magistrsko delo z uporabo znanstveno-raziskovalnih metod prinaša izvirne ugotovitve na
področju upravno-pravne znanosti, saj sistemsko, teoretično in praktično definira
predvsem razmerje med avtonomno univerzo kot oblastnim subjektom ter kandidatom v
kontekstu pravne in demokratične države.
Naj bo magistrsko delo kot izhodišče in možnost za nadaljnje raziskovanje tudi na drugih
slovenskih univerzah (npr. Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem), na enakih in
tudi drugih področjih, kot so denimo postopki v razmerju do študentov.

142

Varuh človekovih pravic: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2009, dosegljivo 4. 7. 2011 na:
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/AD5991799F4ABCF2C125717200280DB6".
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6. 4 UPORABNOST REZULTATOV V PRAKSI
Uporabnost pridobljenih rezultatov lahko pripomore k ozaveščanju vseh udeleženih v
habilitacijskih postopkih, tako na Univerzi v Ljubljani kot tudi na njenih članicah, da je
upoštevanje nekaterih pravil ZUP-a nujno, da si odločujoči v teh postopkih ne smejo
jemati pravico do diskrecijskega odločanja kot samo po sebi umevno in kakor se jim zdi,
ker so zaščiteni z univerzitetno avtonomijo; uslužbenci pa morajo imeti za opravljanje
administrativno tehnične pomoči opravljen strokovni izpit ali vsaj znanja iz ZUP-a.
Naj bo zasnova oziroma model ureditve procesnega varstva kandidatov za habilitacijske
postopke pobuda Univerzi v Ljubljani in njenim organom ter tudi na drugih Univerzah po
Sloveniji, da se splošni akti, ki določajo habilitacijske postopke, dopolnijo oziroma
spremenijo.
Prav tako je delo osnova za sodno presojo konkretnih določb in aktov v zvezi s
habilitacijskimi postopki. Delo je uporabno tudi za kandidate, ki bodo uveljavljali svoje
interese.
Končno je delo uporabno za področno ministrstvo in za vse druge, ki pokrivajo
negospodarske javne službe in s predpisi opredeljujejo položaj udeležencev v teh
razmerjih.
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7

ZAKLJUČEK

Univerze že od nekdaj tvorijo sistem, ki temelji na znanstvenem, tehnološkem in
kulturnem razvoju. Ker so to organizacije, kjer se zbira in prenaša znanje, bogati um,
ustvarjalnost in inovativnost, si brez njih sodobnosti ni mogoče predstavljati. Gre za
občutljiv in celovit sistem, ki je na eni strani tradicionalen ter strogo formalen, na drugi
strani pa inovativen in prilagodljiv. Skozi bogato zgodovino so si univerze ustvarile svojo
družbeno moč in akademsko svobodo, s katero so ohranjale svoj položaj. Za utrditev in
zagotavljanje tolikšnega obsega univerzitetne avtonomije je leta 1988 več kot 800 univerz
v Bologni sprejelo t.i. Magno Charto, ki predstavlja zavezo evropskih univerz za doseganje
kakovostnega in primerljivega študija ter krepitev avtonomije univerze. Magna Charta je
univerzo opredelila kot avtonomno institucijo, s poudarkom na raziskovanju, poučevanju
in ustvarjalnosti, ter sprejela temeljna načela, po katerih morajo biti univerze pri svojem
delovanju moralno, znanstveno in intelektualno neodvisne od politike in gospodarstva,
hkrati pa tudi odprte do dialoga ter sodelovanja. Univerzitetna avtonomija v svojem bistvu
tako pomeni na eni strani svobodo učiteljev pri poučevanju in raziskovanju, njihovo
suverenost pri določanju študijskih programov, ocenjevanju študijskih dosežkov
študentov, samostojnem odločanju v habilitacijskih postopkih ter odločanju pri volitvah
učiteljev v univerzitetno vodstvo, na drugi strani pa njeno samostojnost pri sprejemanju
predpisov in upravljanju lastnih zadev. S tem univerza ohranja tisti obseg družbene moči,
ki je pogoj za izvajanje njenega poslanstva.
Izhodišče za pravno regulacijo slovenskega visokega šolstva je zapisano v 58. členu
Ustave RS, ki določa, da so tako državne univerze kot tudi državne visoke šole
avtonomne. Ta ustavni koncept je podrobneje urejen s specialnim zakonom – z Zakonom
o visokem šolstvu, ki opredeljuje univerze kot pravne osebe, njihove članice (fakultete,
umetniške akademije, visoke strokovne šole in drugi zavodi) pa imajo pravice in
obveznosti, določene z ZViS-om, Aktom o ustanovitvi univerze in s Statutom univerze.
Vendar se je s subjektiviteto in avtonomijo univerze ukvarjalo tudi Ustavno sodišče RS, saj
je na podlagi analize ZViS-a ugotovilo, da ta zakon daje avtonomnost univerzam ter hkrati
tudi njenim članicam. To pa je v nasprotju z ustavnim, že omenjenim določilom, da so
avtonomne le državne univerze in državne visoke šole. Avtonomnost članic univerze ob
hkratni avtonomiji univerze je v nasprotju z ustavno normo, je notranje protislovje, ki
lahko povzroča neizvršljive spore.
Magistrsko delo zajema okvir osrednje slovenske univerze – Univerze v Ljubljani, ki je bila
ustanovljena leta 1919. Tradicije najstarejših evropskih univerz segajo daleč nazaj v
srednji vek, visoko šolstvo v Ljubljani pa se je oblikovalo v prvem desetletju 17. stoletja v
okviru učne in vzgojne dejavnosti očetov Družbe Jezusove v ljubljanskem kolegiju. Po
osamosvojitvi Slovenije je bil v novih družbenih razmerah in ustavno zagotovljeni
avtonomiji sprejet Zakon o visokem šolstvu iz leta 1993 z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami, kot posledica vstopa Slovenije v EU ter v povezavi s tem tudi sprejeta
Statuta Univerze v Ljubljani iz leta 1995 in 2001, z nadaljnjimi dopolnitvami ter s
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spremembami. S tem je Univerza v Ljubljani začela pot do uresničevanja koncepta
sodobne evropske univerze.
Zato je Univerza v Ljubljani, katere ustanoviteljica je država Republika Slovenije, je
nosilka javnih pooblastil iz državne pristojnosti in izvajalka negospodarske javne službe, v
okviru katere izvaja storitve visokošolskega izobraževanja. Izvrševanje njenih javnih
pooblastil se kaže v urejanju razmerij s splošnimi akti (s statutom, z merili, s pravilniki, z
navodili idr.), z odločanjem o pravicah, obveznostih in pravnih interesih posameznikov v
posamičnih stvareh (odločbe, sklepi), ter z opravljanjem materialnih dejanj (vodenje
uradnih evidenc, izdajanje potrdil idr.). Na splošno so zavodi na vseh ravneh
izobraževanja (osnovne, visoke, glasbene šole, gimnazije, specializirani zavodi,
koncesionarji, domovi idr.) nosilci javnih pooblastil in v sklopu javne službe vzgoje in
izobraževanja odločajo tudi o pravicah, pravnih koristih in obveznostih posameznikov
(učencev, dijakov, gojencev, študentov, učiteljev), v skladu z ZUP-om, če področna
regulacija ne določa drugače. Hkrati je šola na vseh ravneh tudi nosilka pedagoškega
procesa, pri čemer mora upoštevati pedagoške zakonitosti ter dolžnost avtonomnega
postopanja v mejah zakonitosti. Zagovornikom avtonomije v šolstvu je raba ZUP-a, kot
klasično reguliranega zakona, ki izhaja iz državne ureditve, tuja, saj upravni postopek
razumejo kot poseg v koncept pedagoške stroke. A namen ZUP-a je le obvarovati šibkejšo
stranko/posameznika v oblastnem razmerju in zagotoviti pošten odnos. Zato ZUP na
področju šolstva ne velja v celoti, ampak le v določeni meri. Njegova popolna izločitev pa
ustavno ni dopustna, saj je potrebno upoštevati načela ZUP-a ter enako varstvo pravic po
22. členu Ustave RS. Nekateri strokovnjaki menijo, da bi morali za nosilce javnih pooblastil
in izvajalce (negospodarskih) javnih služb sprejeti poenostavljeni ZUP. Drugi zagovarjajo
podrobnejšo ureditev že obstoječe področne zakonodaje. Razlog neprimernosti ZUP-a je
po stališčih strokovnjakov v specifičnosti stroke, npr. visoko šolstvo, glede na način dela, z
ZUP-om neusklajena.
V magistrskem delu sem se primerjalno dotaknila tudi italijanskega sistema upravnega
prava in ugotovila, da ima Italija precej pomanjkljivo zakonsko normiranje, vendar je zato
sodna praksa toliko bolj pomembna. Že hierarhija pravnih aktov je drugačna od slovenske
in je določena s specifičnostjo državne ureditve, saj je Italija razdeljena na dvajset dežel,
nekatere od njih so avtonomne in neodvisne ter imajo širšo zakonodajno in
administrativno moč.
Jedro mojega magistrskega dela je področje habilitacijskih postopkov na Univerzi v
Ljubljani, ki je delno urejen v ZViS-u in delno v Statutu UL. V tistem delu, kjer se odloča o
pravicah in obveznostih ter pravnih interesih posameznikov, se subsidiarno oziroma
smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, če področna zakonodaja ne
zajema posebnih procesnih določb.
Glavni namen in cilj magistrskega dela je bil analizirati (ne) uporabo ali smiselno uporabo
določil ZUP-a v omenjenih postopkih ter ugotoviti, v kolikšni meri se Univerza v Ljubljani
in njene članice zavedajo, da je raba tega zakona v visokošolskem prostoru, kljub
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ustavnemu načelu univerzitetne avtonomije, nujno potrebna, ker nimamo drugega
postopka, ki bi vsaj malo zaščitil kandidate pred arbitrarnim odločanjem oblastnih
organov, saj gre na eni strani za tehtanje teže javnega interesa (habilitirati čim boljše
kandidate) in na drugi strani za tehtanje teže zasebnega interesa (interes kandidata, da
pridobi naziv, zaposlitev oz. delo ter tudi kariero). Kandidat ob zavrnitvi habilitacije
namreč izgubi nujni pogoj za opravljanje svojega poklica, saj je to razlog za odpoved
delovnega razmerja zaradi nesposobnosti. ZUP daje posameznikom, ki so v tem razmerju
v podrejenem položaju, pravico do obrambe in poštenega postopka.
V primerjalnem delu sem obravnavala tudi ureditev na tujih univerzah, in sicer na Univerzi
v Zagrebu, na Univerzi na Dunaju in na Univerzi J. A. Komenskega v Bratislavi, posebej za
habilitacijske zadeve. Zagrebška univerza denimo ima pravno podlago za urejanje
enakega področja precej drugače urejeno. Že zakonodaja na področju visokega šolstva je
urejena drugače kot pri nas. Statut zagrebške univerze namreč določa, da je postopek
imenovanja v naziv pogojen z izbiro na ustrezno prosto pedagoško ali raziskovalno
delovno mesto (gre za natančno enak naziv, kot je habilitacijski naziv). Hkrati ta »krovni«
Statut določa, da članice/fakultete sprejmejo še svoje interne predpise (statute,
pravilnike), s katerimi določijo dodatne pogoje za imenovanje na določene položaje
(izvolitve v nazive in nastavitve na delovna mesta). V akademski naziv in na razpisano
delovno mesto pa so kandidati izbrani preko javnega natečaja.
Avstrijski visokošolski sistem temelji na Zakonu o univerzi, 2002 (BMWF, 2009). Univerza
na Dunaju je največja avstrijska univerza in je pod nadzorom zvezne vlade, tako kot vse
avstrijske univerze. V primerjavi s slovenskim sistemom, kjer so habilitacijski postopki
podrobneje urejeni z merili, so v avstrijskem sistemu merila vključena že v same statute.
Statut Univerze na Dunaju je primerljiv s statuti slovenskih univerz tudi v tistem delu, ki
ureja delo habilitacijske komisije in imenovanje poročevalcev za oceno strokovne
usposobljenosti kandidatov. Statut Univerze na Dunaju vsebuje tudi posebno določbo, da
morajo habilitacijski postopki potekati brez zastojev, z razliko od slovenskega sistema, ki
ima za posamezne faze znotraj omenjenega postopka predpisane roke, kar je pogosto
razlog, da se postopki zavlečejo.
Slovaški visokošolski sistem temelji na Zakonu o visokih šolah, 2002 (UNIBA, 2002),
pogoji za izvolitve v nazive pa so urejeni v statutih posameznih univerz. Habilitacijske
postopke določa tudi splošno zavezujoč pravni predpis, ki ga izda ministrstvo, podrobneje
pa določajo posebne kriterije za nazive docent in profesor še vsaka fakulteta posebej.
Univerza J. A. Komenskega v Bratislavi ima pogoje ter merila za izvolitve v nazive posebej
urejeno v svojih Kriterijih za izvolitve v nazive, ki jih lahko primerjamo z Merili za izvolitve
v nazive pri nas. Tudi delo habilitacijske komisije in imenovanje poročevalcev je
primerljivo s slovenskim sistemom. Za vsako fazo znotraj posameznega postopka pa so,
enako kot pri nas, posebej predpisani roki. Domnevam, da se zato tudi na Univerzi J. A.
Komenskega v Bratislavi habilitacijski postopki pogosto zavlečejo.
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Pri posameznih institutih sem podrobno analizirala tudi ureditev in prakso na Univerzi v
Mariboru ter Univerzi na Primorskem. Nadalje sem s primerjavo s postopki za podelitev
zdravniške licence ugotovila, da Zdravniška zbornica Slovenije v okviru podeljenih javnih
pooblastil v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah poleg drugih nalog podeljuje,
podaljšuje in odvzema zdravniške licence, v celoti upoštevajoč standarde ZUP-a. Vsi
sodelujoči v teh postopkih imajo pooblastila uradnih oseb, so za svoje delo visoko
specializirani in imajo tudi predpisano stopnjo izpita iz ZUP-a. Zbornice pri svojem
delovanju v okviru javnih pooblastil pogosto nastopajo oblastno, vendar si ne smejo
prisvajati pravice do diskrecijskega odločanja, saj jih pri odločanju veže načelo zakonitosti.
Na podlagi proučevanja teoretičnih izhodišč, sodnih judikatov, strokovne, domače in tuje
literature ter s pomočjo lastne raziskave med uslužbenci, ki izvajajo strokovnoadministrativno podporo na fakultetah Univerze v Ljubljani, sem ugotovila, da je
diskrecijsko odločanje oblastnih organov pogosto tudi nepošteno, saj so kandidati
prepuščeni njihovi bolj ali manj dobri volji. Čeprav oblast v demokratičnem sistemu ne
sme pomeniti njene zlorabe in pristranskega odločanja, je skušnjava po neodvisnosti in
oblastnosti tako vabljiva, da Univerza v Ljubljani, kot nosilka javnih pooblastil, vsaj v tem
konkretnem postopku skopari z določili v procesno-pravnem pogledu, argumenti pa
izhajajo iz ustavne avtonomije, da univerza sama izbira kadre in da izvolitev v naziv ni
pravica, ampak zgolj presoja utemeljenosti pravnega interesa kandidata, zlasti v primerih,
ko odločujoči v postopku sodeluje tako na prvi kot na drugi stopnji.
Po Statutu UL lahko kandidat vloži pritožbo, če so bila v habilitacijskem postopku
nepravilno ali nepopolno ugotovljena dejstva, ki so pomembna za odločitev. ZUP osebo, ki
sodeluje na drugi stopnji in je sodelovala tudi že na prvi stopnji, nujno šteje za
pristransko, kar pomeni bistveno kršitev postopka. Univerza v Ljubljani v svojih aktih
izločitveni razlog sicer omenja, a le na podlagi sorodstvenih vezi, smiselna raba pravil
ZUP-a glede tega instituta pa zanjo velja bolj deklarativno kot v praksi.
Rezultati raziskave so pokazali, da se članice UL sicer zavedajo nujnosti spoštovanja
standardov ZUP-a, a temu v praksi sledi manj kot 30 %. Pri posameznih institutih, kot so
načelo zaslišanja stranke, vpogled v spis, osebno vročanje, sprememba zahtevka,
obrazložitev pisne odločbe in molk organa, se je izkazalo, da članice postopajo na različne
načine, bolj po svoje, kot po pravilih ZUP-a. Dejstvo je, da so habilitacijski postopki
posebni postopki, urejeni s specialno zakonodajo in da uporaba ZUP-a, kot klasično
reguliranega zakona, ki je prilagojen državni ureditvi, pri tako specifičnem področju
povzroča nemalo težav, čeprav se v teh primerih odloča o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih posameznikov/kandidatov. Gre namreč za javnopravno odločanje, ki je
manj formalno od klasičnega postopka in omejeno le na nekatera načela odločanja ter na
določene procesne garancije. A drugega postopka nimamo, ki bi vsaj malo zaščitil
kandidate pred arbitrarnim odločanjem oblastnih organov. Za zagotovitev minimalnih
zahtev po demokratičnosti postopka, kot jo zahteva tudi mednarodna praksa, je potrebno
nujno spoštovati ustavna načela, načela ZUP-a ter upoštevati test sorazmernosti. Hkrati je
potrebno določiti pogoje za delovanje uradnih oseb, z obvezno opravljenim izpitom iz
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splošnega upravnega postopka in z ustreznimi pooblastili. Vsako vlogo je potrebno
obravnavati formalno in strokovno ter zagotoviti učinkovito varstvo pravic kandidatov z
aktivno participacijo strank in nepristranskostjo odločujočega, ki sta neizogibna elementa
demokratičnega sistema. Zaradi ustavne avtonomije in pravice do diskrecijskega
odločanja mora izdana odločba vsebovati podrobno obrazložitev, zagotovljena pa morajo
biti tudi ustrezna pravna sredstva in sodni nadzor.
V magistrskem delu sem zato oblikovala zasnovo modela procesnega varstva kandidatov
za habilitacijske nazive v skladu z ustavno-upravnimi kavtelami, kjer sem vključila
minimalne zahteve glede na specifičnost področja, kot so: nepristranskost odločujočih,
pravica do obrambe, zlasti načela zaslišanja stranke, vpogleda v spis, osebnega vročanja,
spremembe zahtevka, obrazložitev pisne odločbe, molka organa ter pravica do pritožbe.
Vključila sem tudi določbo, da morajo imeti uslužbenci, ki izvajajo strokovnoadministrativno podporo v teh postopkih, obvezno opravljen strokovni izpit iz ZUP-a.
Glede na to spremembo bi morala Univerza UL in njene članice ta pogoj, kot obvezni za
zasedbo delovnega mesta, vključiti tudi v sistemizacijo svojih delovnih mest.
Glede na bistvene ugotovitve magistrskega dela ni dvoma, da kandidati v habilitacijskih
postopkih potrebujejo več procesnih garancij poštenega postopka, ne glede na
diskrecijsko pravico odločujočih. Pot do korenitejših sprememb v tej smeri pa bo težavna,
časovno nemerljiva, saj akademska in avtonomna moč univerze ter s tem tudi njena
neomejena oblast do posameznikov trdno varuje svoj koncept pedagoške in raziskovalne
stroke. S tem pa tudi družbe kot celote.
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35. člen:
»Predstojnik oziroma pooblaščena uradna oseba
organa ne sme odločati ali opravljati posameznih
dejanj v postopku«:
»1. če je v zadevi, o kateri teče postopek, stranka,
soupravičenec
oziroma
sozavezanec,
priča,
izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik
stranke;«
»2. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če
je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega

Izločitev:

6. člen:
»(1) Organ odloča v upravni stvari po zakonu,
podzakonskih predpisih, predpisih lokalnih skupnosti
in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil.«
»(2) V upravnih stvareh, v katerih je organ po zakonu
ali po predpisu lokalne skupnosti upravičen odločati
po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v
mejah pooblastila in v skladu z namenom, za
katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg
pooblastila določa zakon ali predpis lokalne skupnosti,
ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem
preudarku.«
»(3) Tudi v upravnih stvareh, v katerih je organ
upravičen odločati po prostem preudarku, mora
postopati po tem zakonu.«

Načelo zakonitosti
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3. člen Pravilnika UM:
»Odgovorna oseba organa, član organa oziroma pooblaščena
uradna oseba ne sme odločati, ali opravljati posameznih dejanj v
postopku:
1. če je le-ta kandidat, izvedenec ali pooblaščenec kandidata,
2. če je v krvnem sorodstvu s kandidatom oz. pooblaščencem
kandidata v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, če je
z njim v zakonski zvezi, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z
njim živi oz. je živela v izvenzakonski skupnosti,
3. če je bila udeležena pri odločanju organa na prvi stopnji,
4. če je bila kot član študentskega sveta članice udeležena pri
odločanju v postopku podaje mnenja o pedagoškem delu

193. a člen Statuta UM
»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo vlogo
izvedenca po Zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, in ne
morejo sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v naziv
kandidata, za katerega so izdelali strokovno poročilo, na Senatu
članice UM, na Habilitacijski komisiji UM ali Senatu UM.«

83. člen Meril UL:
»Poročevalec o kandidatovi znanstveni, strokovni ali umetniški
usposobljenosti ne more biti učitelj ali znanstveni delavec, pri
katerem zaradi sorodstvenega (sorodstvo v ravni vrsti ali v stranski
vrsti do četrtega kolena), svaštvenega (svaštvo do drugega kolena)
ali siceršnjega razmerja (zakonec ali zunajzakonski partner ipd.) s
kandidatom obstaja utemeljen dvom o nepristranskosti in
objektivnosti.«
»Poročilo o znanstveni, strokovni ali umetniški usposobljenosti
kandidata mora vsebovati izjavo poročevalca, da za korektnost in
vsebino poročila prevzema moralno in strokovno odgovornost.«

STATUT UL/UM/UP

PREDLOG

»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v
naziv imajo po zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek, vlogo izvedenca in ne morejo

(po 3. členu Pravilnika UM)
»Odgovorna oseba organa, član organa oziroma
pooblaščena uradna oseba ne sme odločati, ali
opravljati posameznih dejanj v postopku:
1. če je le-ta kandidat, izvedenec ali
pooblaščenec kandidata,
2. če je v krvnem sorodstvu s kandidatom oz.
pooblaščencem kandidata v ravni ali stranski
vrsti do vštetega četrtega kolena, če je z njim v
zakonski zvezi, četudi je zakonska zveza
prenehala, ali če z njim živi oz. je živela v
izvenzakonski skupnosti,
3. če je bila udeležena pri odločanju organa na
prvi stopnji,
4. če je bila kot član študentskega sveta članice
udeležena pri odločanju v postopku podaje
mnenja o pedagoškem delu kandidata.«

(po 193. a členu Statuta UM)
»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v
naziv imajo vlogo izvedenca po zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek, in ne morejo
sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v
naziv kandidata, za katerega so izdelali
strokovno poročilo, na Senatu članice UL, na
Habilitacijski komisiji UL ali Senatu UL.«

Priloga 1: Pravna ureditev nepristranskosti sodelujočih v postopku

ZUP (6. in 35. do 39. člen)

PRILOGE

39. člen:
»(1) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno
osebo, ki bo namesto izločene osebe opravljala
posamezna dejanja ali vodila celoten postopek
oziroma odločila o stvari.«
»(2) Zoper sklep, s katerim je zavrnjena zahteva
stranke za izločitev, je dovoljena posebna pritožba.«

drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala,
ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski
skupnosti;«
»3. če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik
stranke,
njenega
zakonitega
zastopnika
ali
pooblaščenca;«
»4. če je bila udeležena v postopku na prvi stopnji ali
je sodelovala pri odločanju.«
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5. člen Pravilnika UM
»O izločitvi pooblaščene uradne osebe odloči rektor univerze. Rektor
univerze v sklepu o izločitvi pooblaščene uradne osebe določi drugo
pooblaščeno uradno osebo, ki lahko opravlja dejanja v postopku
izvolitve v naziv.«
»Odgovorna oseba se izloči sama.«
»V kolikor tega ne stori, o izločitvi odgovorne osebe odločita organ
članice oz. univerze s sklepom.«
»Člani organa se izločijo sami. V kolikor tega ne storijo, o njihovi
izločitvi s sklepom odloči odgovorna oseba organa.«
»Zoper sklep, s katerim je zahtevana izločitev pooblaščene uradne
osebe, odgovorne osebe organa članice oz. univerze, je dovoljena

»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena uradna oseba,
katere izločitev je zahteval kandidat, do izdaje sklepa o tej zahtevi
ne sme opravljati nobenih dejanj v postopku, razen tistih, ki se
zaradi časovne obravnave vloge ne smejo odlagati.«

4. člen Pravilnika UM
»Kandidat lahko zahteva izločitev odgovorne osebe organa oziroma
pooblaščene uradne osebe, če zve za kakšen izločitveni razlog iz 1.
odst. 3. člena, lahko pa tudi, kadar druge okoliščine vzbujajo dvom
o njeni nepristranosti. Pri tem mora kandidat navesti okoliščine,
zaradi katerih je po njegovem mnenju podan razlog za izločitev.«

»Izločitveni razlog ne velja za člane v strokovnih komisijah organov
univerze oziroma članice.«

»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo po zakonu,
ki ureja splošni upravni postopek, vlogo izvedenca in ne morejo
sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v naziv kandidata, za
katerega so izdelali strokovno poročilo za senatu članice in Senat
UM.«
»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena uradna oseba, ki
naj bi odločala v postopku izvolitev v naziv, mora takoj, ko izve za
izločitveni razlog iz 1. odst. tega člena, prenehati z nadaljnjim
odločanjem v zadevi in to sporočiti organu, ki je pristojen za
odločanje o izločitvi. «

kandidata.«

(po 5. členu Pravilnika UM)
»O izločitvi pooblaščene uradne osebe odloči
rektor univerze. Rektor univerze v sklepu o
izločitvi pooblaščene uradne osebe določi drugo
pooblaščeno uradno osebo, ki lahko opravlja
dejanja v postopku izvolitve v naziv.«
»Odgovorna oseba se izloči sama.«
»V kolikor tega ne stori, o izločitvi odgovorne
osebe odločita organ članice oz. univerze s
sklepom.«

»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena
uradna oseba, katere izločitev je zahteval
kandidat, do izdaje sklepa o tej zahtevi ne sme
opravljati nobenih dejanj v postopku, razen
tistih, ki se zaradi časovne obravnave vloge ne
smejo odlagati.«

(po 4. členu Pravilnika UM)
»Kandidat lahko zahteva izločitev odgovorne
osebe organa oziroma pooblaščene uradne
osebe, če zve za kakšen izločitveni razlog, lahko
pa tudi, kadar druge okoliščine vzbujajo dvom o
njeni nepristranskosti. Pri tem mora kandidat
navesti okoliščine, zaradi katerih je po njegovem
mnenju podan razlog za izločitev.«

»Izločitveni razlog ne velja za člane v strokovnih
komisijah organov univerze oziroma članice.«

sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v
naziv kandidata, za katerega so izdelali
strokovno poročilo za senatu članice in Senat
UL.«
»Odgovorna oseba organa oziroma pooblaščena
uradna oseba, ki naj bi odločala v postopku
izvolitev v naziv, mora takoj, ko izve za
izločitveni razlog, prenehati z nadaljnjim
odločanjem v zadevi in to sporočiti organu, ki je
pristojen za odločanje o izločitvi.«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 in
spremembe)«

6. člen Pravilnika UM
»Členi o izločitvi se uporabljajo tudi za člane organov članice in
univerze.«

pritožba na organ univerze. Pritožba zoper izdan sklep o izločitvi ne
zadrži izvršitve.«
»V postopku izvolitve v naziv se ne more zahtevati izločitev
kolegijskega organa oziroma več kot polovice članov kolegijskega
organa.«

(po 6. členu Pravilnika UM)
»Členi o izločitvi se uporabljajo tudi za člane
organov in članice in univerze.«

»Člani organa se izločijo sami. V kolikor tega ne
storijo, o njihovi izločitvi s sklepom odloči
odgovorna oseba organa.«
»Zoper sklep, s katerim je zahtevana izločitev
pooblaščene uradne osebe, odgovorne osebe
organa članice oz. univerze, je dovoljena
pritožba na organ univerze. Pritožba zoper izdan
sklep o izločitvi ne zadrži izvršitve.«
»V postopku izvolitve v naziv se ne more
zahtevati izločitev kolegijskega organa oziroma
več kot polovice članov kolegijskega organa.«

237. člen
»(1) Odločba se lahko izpodbija s pritožbo:
1. če je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen oziroma sploh ni
bil uporabljen;
2. če je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno;
3. če so podane kršitve pravil postopka.«

Razlogi za pritožbo

9. člen
»(1) Preden se izda odločba, je treba dati stranki možnost, da se izjavi o vseh
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (zaslišanje stranke).«
»(2) Če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi, mora imeti vsaka
stranka možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke.«
»(3) Organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni
bila dana možnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, določenih z zakonom.«
»(4) Če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, v kakšni obliki se
lahko opravijo, jih opravijo stranke izven ustne obravnave pisno ali ustno na zapisnik,
na obravnavi pa ustno.«
146. člen
»(1) Stranka ima pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka in za dosego
namena, ki ga ima ta postopek, dajati potrebne podatke ter braniti svoje pravice in z
zakonom zavarovane koristi.«
»(2) Stranka sme navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari, in izpodbijati
pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami. Vse do izdaje odločbe ima
pravico dopolnjevati in pojasnjevati svoje trditve; če pa stori to po ustni obravnavi,
mora opravičiti, zakaj tega ni storila na obravnavi.«
»(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, mora stranki na ustni obravnavi ali izven ustne
obravnave pisno oziroma ustno na zapisnik omogočiti:
1. da se izreče o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem
postopku;
2. da se izreče o predlogih in ponujenih dokazih;
3. da sodeluje pri izvedbi dokazov;
4. da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in izvedencem in
5. da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o tem izreče.«
»(4) Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki možnosti, da se
izreče o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe.«

Načelo zaslišanja stranke

ZUP (9. 146. in 237. člen)

povabi
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219. člen Statuta UL
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov:
– če so bile kršene določbe zakona ali tega statuta o
postopku za izvolitev v naziv,
– če so bila v postopku za izvolitev nepravilno ali
nepopolno ugotovljena dejstva, ki so pomembna za

4. odstavek 146. člena Statuta UP
»Na razpravo o pritožbi senat univerze
pritožnika.«

34. člen Pravilnika UM
»V postopku izvolitve v naziv ni možnega zaslišanja
kandidata.«
»Kandidat ni vabljen na sejo organa, lahko pa se seje
udeleži, vendar na njej nima pravice podajati pripomb,
sodelovati v razpravi, razen če predsedujoči odloči
drugače.«
»Na seji organa lahko daje pojasnila le na podlagi
zastavljenih vprašanj s strani odgovorne osebe organa.«

2. odstavek 190. člena Statuta UM
»Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim
aktom Senat univerze. V postopku habilitacij ni možna
izvedba ustne obravnave oz. zaslišanja. V postopku
habilitacije se smiselno uporabljajo pravila Zakona o
splošnem upravnem postopku, v kolikor ni s tem
statutom ali splošnim aktom določeno drugače oz. v
kolikor postopki niso drugače določeni, kot jih določa
ZUP.«

10. člen Meril UL:
»V postopku za izvolitev v naziv se poleg določil teh Meril
smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem
upravnem postopku in Statuta UL.«

STATUT UL/UM/UP

Priloga 2: Pravna ureditev zaslišanja stranke

(po ZUP-u)
Glede zaslišanja stranke
zadoščajo določila splošnih
aktov UL (smiselna uporaba
določil ZUP).

PREDLOG

144. člen Statuta UP
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov:
– če so bile kršene določbe zakona ali tega statuta o
postopku za izvolitev v naziv,
– če so bila v postopku za izvolitev nepravilno ali
nepopolno ugotovljena dejstva, ki so pomembna za
odločitev.

odločitev.
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

»(2) Za bistveno kršitev pravil upravnega postopka se v vsakem primeru šteje:
1. če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ;
2. če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski udeleženec v
postopku, ta možnost ni bila dana, pa ne gre za primer iz drugega odstavka 229.
člena, ali je nastopal nekdo, ki ne bi mogel biti stranka;
3. če stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih
in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe;
4. če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma, če
pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila;
5. če so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v postopku;
6. če je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala
biti izločena;
7. če se odločbe ne da preizkusiti.«

ZUP (82. člen)

82. člen ZUP
»(1) Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve in
na svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v
fizični ali elektronski obliki. Pregledovanje, prepisovanje in
preslikovanje dokumentov nadzoruje določena uradna oseba, ali
pa poteka v informacijskem sistemu organa ali v informacijskem
sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, v katerem
stranka svojo istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim
potrdilom za elektronski podpis.«
»(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki
verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist.«
»(3) V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, lahko, ne glede na določbe tega zakona, vsakdo ustno
ali pisno zahteva od organa, da mu omogoči dostop do
informacij javnega značaja v posameznih upravnih zadevah.«
»(4) Pregled in prepis dokumentov se lahko zahteva tudi ustno.
Od osebe iz prejšnjega odstavka sme organ v primeru dvoma
zahtevati, naj pisno ali ustno na zapisnik obrazloži svojo pravno
korist.«
»(5) Če se v postopku uporabljajo podatki iz informatiziranih
evidenc ter drugi podatki in zapisi v elektronski obliki, se ti
štejejo za dokument v tej zadevi. Če so bili v postopku
uporabljeni dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke in so bili
uporabljeni kot podlaga za odločitev, jih imajo stranke pravico
vpogledati.«
»(6) Ne morejo se pregledovati in ne prepisovati zapisnik o
posvetovanju in glasovanju in osnutki odločb.«
»(7) Stranka, prizadeti državni organi in vsakdo drug, ki
verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist, imajo pravico
zahtevati obvestila o poteku postopka.«
»(8) Zoper sklep o zavrnitvi zahtev iz prejšnjih odstavkov je
dovoljena pritožba.«
»(9) Stranke imajo pravico v informacijskem sistemu za
obveščanje in vročanje spremljati potek postopka.«

Pregled spisov in obvestila o poteku postopka
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17. člen Pravilnika UM
»V roku treh dni po prejemu poročila s strani komisije
za izdelavo strokovnega poročila mora strokovna
služba univerze celotno poročilo oziroma vsa poročila
vročiti kandidatu s spremnim dopisom, v katerem ga
seznani, da lahko v petnajstih dneh od prejema nanj
poda svoje pripombe.«
»Strokovna služba univerze mora kandidatu v
postopku podaje pripomb na njegovo zahtevo
omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je služila
za podlago pri izdelavi poročila.«

1. in 2. odstavek 35. člena Meril UM
»Kandidatu mora biti ves čas trajanja postopka kot
tudi po njem omogočen vpogled v vso dokumentacijo,
ki je bila podlaga za izdelavo poročil in izdajo odločbe
o izvolitvi.«
»"Poročila s celotno dokumentacijo in morebitnimi
pripombami kandidata se nato predložijo v obravnavo
in odločanje senatu članice univerze.«

197. člen Statuta UM
»S poročilom komisije se mora seznaniti kandidat, ki
lahko v petnajstih dneh poda nanj svoje pripombe.«
»Kandidatu mora biti pri tem omogočen vpogled v vso
dokumentacijo, ki je bila za podlago pri izdelavi
poročila.«

220. a člen Statuta UL / 29. člen Meril UL
»Univerza po prejemu pritožbe obvesti kandidata, da
lahko v roku desetih dni od prejema obvestila v
navzočnosti pooblaščenega delavca univerze vpogleda
v dokumentacijo pritožbenega postopka in da se
lahko v nadaljnjih desetih dneh od vpogleda v
dokumentacijo pisno opredeli do vseh dejstev v
pritožbenem postopku.«

STATUT UL/UM/UP

Priloga 3: Pravna ureditev vpogleda v spis
PREDLOG

Vpogled v dokumentacijo se dovoli ali zavrne s
sklepom.
Zoper zavrnitev do vpogleda je dovoljena posebna
pritožba tudi takrat, kadar ni bil izdan pisni sklep.
Pritožba se lahko poda takoj.

Po prejemu morebitne pritožbe Univerza obvesti
kandidata, da lahko v roku desetih dni od prejema
obvestila v navzočnosti pooblaščenega delavca
univerze vpogleda v dokumentacijo pritožbenega
postopka, jo prepisuje ali preslikava, ter se v
nadaljnjih desetih dneh od vpogleda v
dokumentacijo lahko pisno opredeli do vseh dejstev
v pritožbenem postopku.

Kandidati imajo ves čas pravico vpogleda v svojo
izvolitveno dokumentacijo na članici, ki vodi
postopek, tudi v mnenja poročevalcev in študentov,
jo prepisovati ali preslikavati, a le pod nadzorom
določene uradne osebe.

Po ZUP in po predpisih UL, UM, UP

Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 24/2006 in spremembe)«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

»(10) Če je zadržano izvrševanje predpisa s strani pristojnega
organa, mora organ v roku 15 dni o tem pisno obvestiti stranke,
ki uveljavljajo svoje pravice ali se jim nalagajo obveznosti.«

10. člen Meril UL:
»V postopku za izvolitev v naziv se poleg določil teh Meril
smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem
postopku in Statuta UL.«

87. člen ZUP
»(1) Odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve
začne teči rok, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so
namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v
skladu s 86. členom tega zakona. Drugi dokumenti se vročajo v
skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.«
»(2) O vročitvi je treba obvestiti organ, ki je vročitev odredil, z
vročilnico.«
»(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem
odstavku tega člena, pusti vročevalec v poštnem predalčniku, na
vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma na
drugem primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, kje
se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh.
Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga bil moral vročiti,
navede vročevalec vzrok take vročitve in dan, ko je sporočilo
nalepil na vrata oziroma pustil na drugem primernem mestu, ter
se podpiše.«
»(4) Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za
opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če
dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z
dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti
dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma
izpostavljenem predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima
predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko
pošiljatelju. Naslovnik mora biti s pisnim sporočilom iz prejšnjega
odstavka obveščen o posledicah takega vročanja.«
»(5) Stranka lahko dokazuje odsotnost iz tretjega odstavka tega
člena. Če odsotnost dokaže, lahko uveljavlja pravico do vrnitve v
prejšnje stanje.«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 in
spremembe)«

2. odstavek 190. člena Statuta UM
»Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim aktom Senat
univerze. V postopku habilitacije se smiselno uporabljajo pravila
Zakona o splošnem upravnem postopku, v kolikor ni s tem
statutom ali splošnim aktom določeno drugače oz. v kolikor
postopki niso drugače določeni, kot jih določa ZUP.«

STATUT UL/UM/UP

ZUP (87. člen ZUP)

Priloga 4: Pravna ureditev osebnega vročanja

Odločbe, sklepe in druge dokumente od
katerih vročitve začne teči rok morajo
biti vročeni osebno pri organu proti
podpisu interne vročilnice, po pošti s
povratnico ali s posebno kuverto za
osebno vročanje, ali po elektronski pošti.
Datum vročitve se vnese v spisno mapo
oziroma v informacijski sistem. V
primeru dvoma o vročitvi in času vročitve
se vodi poseben ugotovitveni postopek.

Predlog, upoštevajoč tudi prakso med
članicami

PREDLOG
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 in spremembe)«

2. odstavek 190. člena Statuta UM
»Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim aktom Senat
univerze. V postopku habilitacije se smiselno uporabljajo pravila Zakona o
splošnem upravnem postopku, v kolikor ni s tem statutom ali splošnim
aktom določeno drugače oz. v kolikor postopki niso drugače določeni, kot
jih določa ZUP.«

10. člen Meril UL:
»V postopku za izvolitev v naziv se poleg določil teh Meril smiselno
uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku in Statuta
UL.«

133. člen ZUP

»(1) Ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje
odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni postavljeni
zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma
spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se
tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega
stanja in, če je organ pristojen za njegovo reševanje.«
»(2) Če je v postopku udeležena stranka z nasprotnim
interesom, mora biti o spremembi zahtevka takoj
obveščena.«
»(3) Če organ, ki vodi postopek, ne dovoli razširitve ali
spremembe zahtevka, izda o tem sklep. Zoper tak sklep
je dovoljena pritožba.«

STATUT UL/UM/UP

ZUP (133. člen ZUP)

Priloga 5: Pravna ureditev spremembe zahtevka

Pri spremembi zahtevka v habilitacijskih
postopkih zadoščajo omenjena določila
splošnih aktov Univerz.

PREDLOG

25. člen Meril UL
»(odločitev po prostem preudarku)
Izvolitev v naziv je izraz avtonomne akademske
presoje kandidatovega dela, strokovnih ali
umetniških
in
pedagoških
usposobljenosti.
izpolnjevanje pogojev za izvolitev po teh Merilih je
le pogoj za obravnavo prošnje za izvolitev in ne
ustvarja nobene pravice do izvolitve. Pristojni organ
izbere v postopku izvolitve v naziv na temelju svoje
diskrecijske pravice med več mogočimi odločitvami
tisto, ki jo glede na konkretni primer šteje za najbolj
primerno in strokovno in jo kot takšno obrazloži
oziroma podpre z navedbo dejstev in dokazov, ki so
bili ugotovljeni v postopku.«

214. člen ZUP
»(1) Obrazložitev odločbe obsega:
1. razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih;
2. ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto;
3. razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov;
4. navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba;
5. razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno
odločbo, in
6. razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank.«
»(2) Če pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, se je treba tudi v obrazložitvi
sklicevati na predpis, ki to določa. V obrazložitvi odločbe morajo biti
obrazloženi tudi tisti sklepi, zoper katere ni dovoljena pritožba.«
»(3) Če je v primeru iz prvega odstavka 209. člena tega zakona organ odrekel
soglasje, mora obrazložitev odločbe vsebovati tudi razloge za to. Če razloge
vsebuje akt, s katerim je organ odrekel soglasje, je dovolj, da se organ, ki izda
odločbo, v obrazložitvi sklicuje na ta akt in ga priloži odločbi.«
»(4) V enostavnih zadevah, v katerih je udeležena samo ena stranka, in v
enostavnih zadevah, v katerih sta v postopku udeleženi dve stranki ali več, pa
nobena ne ugovarja postavljenemu zahtevku in se zahtevku ugodi, lahko
vsebuje obrazložitev odločbe samo kratko obrazložitev strankinega zahtevka in
sklicevanje na pravne predpise, na podlagi katerih je bilo o zadevi odločeno. V
takih zadevah se lahko izda odločba tudi na predpisanem obrazcu ali
samodejno z uporabo informacijskega sistema.«
»(5) Če je pristojni organ po zakonu upravičen zadevo rešiti po prostem
preudarku, mora v obrazložitvi poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena
navesti ta zakon in razloge, zakaj je tako odločil, in kako je uporabil obseg in
namen prostega preudarka.«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

Prvi odstavek točke 6. 3. Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive se smiselno
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 24/2006 in spremembe)«

190. člen Statuta UM
4. odstavek 35. člena Meril UM
2. odstavek 19. člena Pravilnika UM
»……. Odločitev senata članice oziroma senata
univerze glede izvolitve v naziv je volilna odločitev in
ne odločitev po prostem preudarku«.

STATUT UL/UM/UP

ZUP (214. člen ZUP)

Priloga 6: Pravna ureditev obrazložitve upravnih odločb

25. člen Meril UL jasno določa, da se
morajo v habilitacijskih postopkih
obrazložitve pri odločitvah po prostem
preudarku podpreti z navedbo dejstev in
dokazov, ki so bili ugotovljeni v
postopku.

PREDLOG

ZUP (222. in 255. člen ZUP)
STATUT UL/UM/UP

141. člen Statuta UP
Senat ali znanstveni svet članice v roku enega
meseca po prejemu mnenja komisije za izvolitve v
nazive odloči o izvolitvi kandidata v naziv za
ustrezno področje.

1. odstavek 19. člena Pravilnika UM
»Senat članice mora svojo odločitev o vlogi
kandidata sprejeti v roku meseca dni po predaji
celotne dokumentacije s strani strokovne službe
univerze, razen v času senatnih počitnic.«

199. člen Statuta UM
»Če pri prvi izvolitvi iz objektivnih ali izjemnih
razlogov (npr. težko dosegljiva ali obširna
dokumentacija, odsotnost članov komisije za
izdelavo strokovnega poročila, bolezen, višja sila) ni
mogoče izvesti postopka izvolitve v predpisanih
rokih, se lahko dovoli podaljšanje rokov.
O podaljšanju rokov odloča Senat članice ali
strokovna služba univerze po pooblastilu Senata
članice.
O podaljšanju rokov se obvesti tudi kandidat.«

216. člen Statuta UL / 23. člen Meril UL
»Senat članice v roku enega meseca po prejemu
soglasja habilitacijske komisije odloči o izvolitvi
kandidata v naziv.«
»Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat
članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni
sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

Pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana
255. člen ZUP
»(1) Če se je stranka pritožila zato, ker o njeni zahtevi organ prve stopnje ni izdal odločbe
(četrti odstavek 222. člena tega zakona) zahteva organ druge stopnje, naj mu organ prve
stopnje sporoči, zakaj odločbe ni pravočasno izdal. Če spozna, da odločba iz opravičenih
razlogov oziroma iz razlogov, ki so na strani stranke, ni bila pravočasno izdana, podaljša
organu prve stopnje rok za odločbo za toliko časa, kolikor je trajal razlog za zamudo,
vendar ne več kot za en mesec.«
»(2) Če razlogi, zaradi katerih odločba ni bila pravočasno izdana, niso opravičeni, zahteva
organ druge stopnje, naj mu organ prve stopnje pošlje dokumente zadeve.«
»(3) Če lahko organ druge stopnje reši zadevo po dokumentih, izda svojo odločbo; če je ne
more rešiti na ta način, pa opravi postopek in nato s svojo odločbo reši zadevo. Le
izjemoma, če spozna, da bo postopek hitreje in bolj ekonomično izvedel organ prve
stopnje, naloži njemu, naj to stori in mu v določenem roku pošlje zbrane podatke, nakar
sam reši zadevo. Taka odločba je dokončna.«

222. člen ZUP
»(1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v
interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora
pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje pa v enem mesecu
od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil
začet postopek po uradni dolžnosti. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo
stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati
odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.«
»(2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu dopolni, začne teči rok iz
prejšnjega odstavka od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge.
(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je postopek prekinjen po 153.
členu tega zakona, in v primerih iz desetega odstavka 82. člena tega zakona.«
»(4) Če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je
ne vroči stranki v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen
zahtevek zavrnjen.«

Rok za odločbo

Priloga 7: Pravna ureditev molka organa
PREDLOG

Če odločba ni izdana v
predpisanem roku, lahko
kandidat vloži urgenco na
pristojni organ, nakar mora le
ta odločitev sprejeti
najkasneje v enem mesecu od
prejema urgence. Kandidat
lahko v primeru molka
pritožbenega organa na
podlagi predhodne urgence in
poteka dodatnega roka za
odločitev uveljavlja tožbo v
upravnem sporu.

Če habilitacijska komisija ni
dala soglasja, senat članice v
roku enega meseca sprejme
ugotovitveni sklep, da
izvolitev v naziv ni mogoča.

Senat članice v roku enega
meseca po prejemu soglasja
habilitacijske komisije odloči
o izvolitvi kandidata v naziv,
razen v času senatnih
počitnic.

Po Statutu UL in Statutu UM

144. člen Statuta UP
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov:
– če so bile kršene določbe zakona ali tega statuta o postopku za izvolitev
v naziv,
– če so bila v postopku za izvolitev nepravilno ali nepopolno ugotovljena
dejstva, ki so pomembna za odločitev.

143. člen Statuta UP
Kandidat lahko v 15 dneh od dneva, ko mu je bila vročena odločba, s katero
je bila njegova vloga za izvolitev v naziv ali področje zavrnjena, oziroma s
katero je bilo odločeno o njegovi ponovni izvolitvi v isti naziv ali področje,
vloži pritožbo na senat univerze.

202. člen Statuta UM
»Zoper odločbo Senata članice univerze, izdane v postopku za izvolitev v
naziv oz. v postopku za odvzem naziva, je dopustna pritožba na Senat
univerze. Pritožba se vloži v petnajstih dneh od dneva, ko je bila vročena
odločba, ki se izpodbija.«
»Zoper odločbo Senata univerze, izdano v postopku za izvolitev v naziv, oz. v
postopku za odvzem naziva, se lahko sproži upravni spor.«

219. člen Statuta UL / 27. člen Meril UL
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov:
• če so bile kršene določbe zakona ali tega statuta o postopku za izvolitev
v naziv,
• če so bila v postopku za izvolitev nepravilno ali nepopolno ugotovljena
dejstva, ki so pomembna za odločitev.

218. člen Statuta UL / 26. člen Meril UL
Kandidat lahko v 15 dneh od dneva, ko mu je bila vročena odločba, s katero
je bila njegova vloga za izvolitev v naziv zavrnjena oziroma s katero je bilo
odločeno o njegovi ponovni izvolitvi v isti naziv, vloži pritožbo na senat
univerze.

STATUT UL/UM/UP
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004); Predpisi UL, UM, UP

»(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka
pravico pritožbe. Samo z zakonom je mogoče predpisati, da
v posameznih upravnih zadevah ni dovoljena pritožba.«
»(2) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen
predstavniški organ ali vlada, pritožba ni dovoljena.«
»(3) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno
ministrstvo, je pritožba dovoljena samo v primeru, da tako
določa zakon. V zakonu mora biti tudi določeno, kdo o
pritožbi odloča.«
»(4) Pod pogoji iz tega zakona ima stranka pravico pritožbe
tudi v primeru, če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njeni
zahtevi v določenem roku.«
229. člen ZUP
»(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka
pravico pritožbe. Pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga
oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi,
in sicer v roku, ki je določen za stranko.«
»(2) Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranski
udeleženec, ni bila vročena odločba, lahko v roku, ki ga ima
stranka za vložitev pritožbe, zahteva vročitev odločbe in nato
vloži pritožbo v enakem roku, kot je določen za stranko, če iz
vseh okoliščin izhaja, da za izdajo odločbe ta oseba ni vedela
oziroma iz okoliščin ni mogla sklepati, da je bila odločba
izdana. Če pristojni organ ne ugodi zahtevi za vročitev
odločbe, zahtevo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je
dovoljena pritožba.«
»(3) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko vložita
pritožbo zoper odločbo, s katero je prekršen zakon v korist
stranke in v škodo javnih koristi, in sicer v istem roku, kot bi
jo lahko vložila stranka.«

13. člen ZUP

ZUP(13. in 229. člen ZUP)

Pravica pritožbe

Priloga 8: Pravna ureditev pravice do pritožbe
PREDLOG

Če konkretiziram UL:
Statut UL: od 218. do 222. člen
Merila UL: od 26. do 31. člen
ZViS, 59. člen: (sodno varstvo
pravic); »Zoper odločbo, izdano v
postopku za izvolitev v naziv
oziroma v postopku za odvzem
naziva, se lahko sproži upravni
spor.«

Pritožba v postopku za izvolitev v
naziv je urejena v splošnih aktih
Univerz:

Prvi odstavek točke 6. 3.
Navodil UP:
»V postopku za izvolitve v nazive
se smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/2006 in spremembe)«
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Vir: ZUP, Jerovšek in dr. (2004), ZUP-F, Uredba o izobrazbi

9. člen
Zaposleni, ki vodi upravni postopek in odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe organov prve
stopnje, mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri.

Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o
strokovnem izpitu iz upravnega postopka
5. člen
V najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji (kot npr. lastninsko pravne zadeve, delovno pravne
zadeve, družinska razmerja, statusne zadeve ipd.) lahko:
– vodi postopek pred izdajo odločbe zaposleni, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, če ni
enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
– odloča zaposleni, ki ima univerzitetno izobrazbo.
Za najzahtevnejši upravni postopek se šteje:
– odločanje v upravnih stvareh, ki temelji na zahtevnem ugotavljanju dejanskega stanja v posebnem
ugotovitvenem postopku;
– odločanje v upravnih stvareh, v katerih je pristojni organ po zakonu ali po drugem predpisu upravičen
stvar rešiti po prostem preudarku;
– odločanje o izrednih pravnih sredstvih.

2. odstavek 190. člena Statuta
UM
»Postopke habilitacij predpiše s
posebnim splošnim aktom Senat
univerze. V postopku habilitacije se
smiselno uporabljajo pravila Zakona
o splošnem upravnem postopku, v
kolikor ni s tem statutom ali
splošnim aktom določeno drugače
oz. v kolikor postopki niso drugače
določeni, kot jih določa ZUP.«

10. člen Meril UL:
»V postopku za izvolitev v naziv se
poleg določil teh Meril smiselno
uporabljajo določila Zakona o
splošnem upravnem postopku in
Statuta UL.«

31. člen ZUP
»Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni
izpit iz upravnega postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.«

Zakon o spremembi in dopolnitvah ZUP (ZUP-F)
1. člen
»(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in
strokovnega izpita iz upravnega postopka.«.
»(2) Strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih
zadevah, ki jih določi vlada z uredbo.
(3) Podrobnejše pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka predpiše vlada.«.

STATUT UL/UM/UP

ZUP(31. člen ZUP)

Priloga 9: Pravna ureditev pooblastil za vodenje in odločanje v postopku
PREDLOG

Zaposleni, ki vodi habilitacijski
postopek in odloča na drugi
stopnji o pritožbah zoper
odločbe organov prve stopnje,
mora imeti univerzitetno
izobrazbo pravne smeri.

Habilitacijski postopek lahko
vodi samo oseba, ki ima
univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo, če ni
enakega programa za
pridobitev univerzitetne
izobrazbe in strokovni izpit iz
upravnega postopka. V
habilitacijskem postopku lahko
odloča le oseba, ki ima
univerzitetno izobrazbo in
opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka.

Po ZUP (ZUP-F), Uredbi o
določitvi enostavnih zadev in
Uredbi o izobrazbi:

