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I 

 

Današnja odločba (sicer šibke) večine je zame do zdaj največje ustavnosodno presenečenje. 

 

Če ni povsem jasna kategorična dikcija 58. člena Ustave1, ki prvič jasno predvideva avtonomijo 

drţavnih univerz in ki, drugič, v svojem drugem odstavku jasno določa meje zakonske rezerve --, 

potem v tej Ustavi ni nič jasnega. 

 

Tu tudi ni potrebna subtilna semantična analiza pojma avtonomije (autos, gr. sam in nomos, gr. 

zakon), ker je ţe iz ustavnih travaux preparatoires razvidno, da je bila prvotno predvidena ustavna 

dikcija, po kateri bi bile drţavne univerze "autonomne v okviru zakona", kasneje pa so zadnje tri 

besede iz te sintagme izpadle. 

 

Tudi povsem neobveščeno branje 58. člena Ustave jasno kaţe, da je prvi odstavek mišljen kot pravilo, 

drugi, ki določa meje zakonu o univerzi, pa kot izjema od tega pravila: točno tista izjema, ki pravilo 

samo potrjuje. 

 

Avtonomija univerze tudi ni nedoločen pojem. Ţe od Giordana Bruna in njegovega konflikta s katoliško 

cerkvijo dalje je namreč povsem jasno, da napredka znanosti ne more biti brez svobode znanstvenega 

ustvarjanja.2 

 

Svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja zagotovljena v 59. členu Ustave, pa ima seveda v 

58. členu svoj ustavno zagotovljen institucionalni okvir. Z drugo besedo, svoboda znanstvenega in 

umetniškega ustvarjanja je od avtonomije univerze sicer širši pojem, ki pa vsebuje (implicira) tudi 

institucionalno avtonomijo univerze. (Nemško ustavno pravo naprimer autonomijo univerze izvaja 

derivativno iz svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.) 

 

Dejstvo, da slovenska Ustava institucionalno svobodo umetniškega in znanstvenega ustvarjanja 

explicite zagotavlja še v dodatni določbi 58. člena, je samo še en argument več, ki dokazuje, da bi 

morala biti zagotovljena statusna autonomija drţavnih univerz. 

 

V temelju gre tu torej za pravno statusno vprašanje. Intenciji Ustave bi zadostila samo kratka 

zakonska določba, ki bi drţavnim univerzam zagotovila pravni status neprofitne samoupravne 

(autonomne) korporacije. Pravni status neprofitne korporacije seveda ni nikakršna eksotika, ampak je 

v zahodnih demokracijah za univerze (drţavne in zasebne) nekaj povsem običajnega. 

 

Vir problema pa ni niti predvsem niti samo v Zakonu o visokem šolstvu, ampak je -- kakor sta na javni 

obravnavi tudi potrdila rektorja obeh slovenskih drţavnih univerz3 -- v Zakonu o zavodih. Z Zakonom o 

zavodih sta bili poprej vsaj nominalno samoupravni instituciji obeh univerz v bistvu -- nacionalizirani| 

Šele, ko je bila opravljena ta nacionalizacija, je lahko prišlo do ustavnega absurda, kakršnega 

predstavlja Zakon o visokem šolstvu. 

 

Odločba večine na navedbe pobudnika profesorja dr. Janvita Goloba v tem pogledu sploh ne 

odgovori. 
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Zakon o visokem šolstvu predstavlja značilen primer socialistično-birokratskega nezaupanja in 

preregulacije, ki se vpleta v vse od nepremičninskega razpolaganja, ki je pogojeno s soglasjem vlade 

(13. člen, 2. odstavek), pa do pogojev za vpis v prvi letnik kake fakultete ((38. člen, 1. odst.).4 Kako je 

poleg tega mogoče resno govoriti o avtonomiji drţavnih univerz, če si ogledamo kompetence Sveta za 

visoko šolstvo, ki ga ustanovi Vlada Republike Slovenije?|5 

 

Zakon o visokem šolstvu pa kljub skopim določbam členov 72 do 78 v resnici ne ureja prav tistega, za 

kar edino Ustava Drţavni zbor ne le pooblašča, ampak to naravnost zahteva --, namreč financiranja 

univerze. Ustavni smisel in namen zakonskega, se pravi abstraktnega in ne konkretnega -- urejanja 

financiranja drţavnih univerz pa je prav v preprečevanju politično- birokratskega vpletanja v delo 

univerze. Do tega naprimer pride, če ima minister za šolstvo ingerence, kakršne so omenjene v členih 

40, zadnji odstavek6; 74, 3. odstavek7 in tako dalje. 

 

II 

 

Smisel in namen obstoja univerze kot glavnega druţbenega locusa intelektualnosti, stimulativnega 

pedagoškega procesa, rigorozne naravoslovne znanosti, navdahnjenega humanizma, kritičnega 

druţboslovja itd., je navsezadnje in povsem enostavno -- v omogočanju individualne ustvarjalnosti. 

 

V tem smislu univerze in fakultete sploh ne obstajajo. Obstajajo samo ustvarjalni (in ne-ustvarjalni, 

mediokritetni) posamezniki: študentje, profesorji in drugi .... Prave in izvirne individualne ustvarjalnosti, 

umetniške, znanstvene itd. celo univerza ne more ne ustvarjati in ne zagotavljati. 

 

Civilizirana zahodna druţba se tega zaveda in zato po svojih močeh zagotavlja le finančne in 

statusne-pravne pogoje, v katerih bi se ta občutljivi proces individualne ustvarjalnosti lahko razvil v 

tisto, s čemer se na koncu pohvali celotna narodna skupnost: pomembno naravoslovno odkritje, 

napredek skupne in individualne svobode, tehnološka inovacija, razvoj mednarodno pripoznanega 

slikarja, kiparja, literata, enakovredno sodelovanje domačih strokovnjakov itd. Absurdno bi bilo 

domnevati, da je te doseţke mogoče tako ali drugače regulirati. 

 

Na to je ţe pred mnogimi leti opozoril harvardski profesor pravne filozofije Lon L. Fuller (v svojem delu 

"The Morality of Law"). Fuller je postavil razlikovanje med moralo dolţnosti na eni ter moralo aspiracije 

na drugi strani. Morala dolţnosti se značilno poda pravnemu urejanju (kazenskemu, civilnemu, 

upravnemu itd.) zato, ker naslavlja običajna, standardna in predvidljiva človeška ravnanja, ki jih je zato 

mogoče ujeti v pravne opredelitve (definicije) naprimer kaznivih in deliktnih ravnanj, pogodbenih 

obveznosti, upravnih odločitev in tako dalje. 

 

Ta standardni vidik civilizacije pa seveda nič ne pove o tem, zakaj v resnici človeštvo napreduje v 

ustvarjalnih področjih kulture, znanosti in učenosti. Na področjih, kjer deluje morala aspiracije, se 

dogaja ustvarjalnost, ki ţe po opredelitvi ne more biti ne predvidljiva, ne opredeljiva in ne standardna. 

Zato morale aspiracije noben zakonodajalec od svojih subjektov ne more zahtevati, ali jim jo tako ali 

drugače predpisati. Lahko pa jo s preregulacijo, ki je vedno potuha mediokritetam - učinkovito zatre. 

 

Univerzitetnim učiteljem je sicer mogoče predpisati standardne učne obveznosti, ni jim pa mogoče 

predpisati točno tistega, kar naj bi univerzo razlikovalo od srednjega in ostalega šolstva. 

 

Nihče ne zna biti na ukaz navdahnjen ali izviren v svoji ustvarjalnosti. 

 

Ustvarjalnost -- tudi kot statističen pojav neke druţbe --, je navsezadnje zadoščenje njene sistemske 

zunanje svobode. Celo ta pa (tudi v okviru univerze kot azila izvirne ustvarjalne odličnosti) samo 

omogoča tisto notranjo osvoboditev in ne- zavrstost, ki je neposredni predpogoj vsake izvirnosti in 

vsake ustvarjalnosti. Francoski pravni in politični teoretik Maurice Duverger je ţe v šestdesetih letih 

objavil dve deli ("De la dictature" in "La democratie sans peuple"), ki sta iz istega razloga 

napovedovala propad nesvobodnega komunizma. Ta je s svojo "diktaturo proletariata" in s svojim 

militantnim egalitarizmom pogosto zaviral svobodno individualnost. Nemški pravni pisec Manfred Balz 

in mnogi drugi pravniki so zato ţe v sedemdesetih letih zato presojali komunistični sistem po številu 

prijavljenih patentov in tehničnih inovacij. 
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Militantni egalitarizem utemeljen v psihologiji resentimenta je bil na vseh področjih, tudi na univerzah, 

velika potuha mediokritetam in obenem sistemska krivica do vseh, katerih ustvarjalnost zaradi 

mediokritetnega grupnega pritiska ni mogla priti do izraza. Prvotno pojasnilo za propad militantnega 

egalitarizma in obenem druţbeni smisel prehoda v svobodo in demokracijo je prav v sprostitvi 

individualne pobude in izvirnosti. Če so zanjo dani sistemski pogoji in do nje pride, druţba napreduje, 

napreduje kultura, napreduje civilizacija. Še nikoli v zgodovini ta zdaj ţe konvencionalna modrost ni 

bila tako očitna in tako splošno pripoznana kot je danes. 

 

Ta zunanja svoboda, naprimer tudi na gospodarskem področju, kjer govorimo o svobodni gospodarski 

pobudi (iz 74. člena slovenske Ustave), se kaţe v deregulaciji. Zgodovinska izkušnja iz druge polovice 

20. stoletja jasno kaţe, da je bil socialistični egalitarizem poskus vzpostavitve materialne enakosti --, 

torej korak naprej od formalne enakosti zgolj pogojev (in svobode do ne-enakosti), ki jo zagotavlja 

"burţoazno" pravo. Slovensko "usmerjeno izobraţevanje" s svojimi katastrofalnimi posledicami (za 

cele generacije) je bil lep primer te zaslepljenosti. 

 

Bilo bi seveda naivno, če ne bi vzeli v ozir dejstva, da sta tudi slovenski univerzi obremenjeni z 

nasledki te preteklosti. 

 

Ne obotavljam pa se zapisati, da bi bilo za slovenski narod še bolj katastrofalno, če bi si preko sedanje 

preregulacije neka druga politična opcija zagotovila tisto prevlado nad ne- autonomno univerzo, ki je 

nad autonomno univerzo ne bi mogla imeti. Treba se je vprašati Cui bono? --, komu torej koristi ne- 

autonomna univerza|? 

 

Zdi se, da tistim mediokritetam, ki najdevajo v pre-regulaciji moţnost avtoritarnega vladanja univerzi. 

Komunistični paternalizem je potreboval mnoga desetletja, da je univerzo spravil na kolena, to je, da jo 

je v marsičem oropal meril odličnosti, ki bi na vsaki univerzi morala biti odločilna. Tudi je res, da je 

samo mediokritetam podvrţena univerza lahko predmet arbitrarne politizicije. Bila bi prava 

zgodovinska ironija, če bi tako štafetno palico zdaj prevzela kaka druga politična opcija. 

 

III. 

 

Vse to je treba razumeti tudi v luči tega, kar je univerza kot locus kritične inteligence storila za 

slovensko drţavnost in samostojnost. Slovenske samostojnosti namreč niso spočele ne takrat še 

neobstoječe politične stranke, niti tedanja republiška birokracija, niti tedanja politična nomenklatura. 

Speljala jo je kritična inteligenca, speljali so jo pisatelji -- ni slučajno, da se ustava imenuje "pisateljska 

ustava" --, speljali so jo ljudje z univerze... 

 

Tistih, ki si zdaj lastijo regulatorne ingerence nad univerzo takrat ni bilo nikjer| 

 

Trdim, da slovenske drţave ne bi bilo, če na relativno svobodni univerzi v tistem kritičnem času ne bi 

bilo zadostnega precipitata pobude svobodnih intelektualcev. Zato je še toliko bolj absurdno, da je 

Drţavni zbor kmalu po preobratu sprejel zakon (o zavodih), v katerem je zapisano, da je Republika 

Slovenija "ustanovitelj" univerze. 

 

Ker je resnica obratna, seveda ni naključje, da je ena najbolj kategoričnih določb v Ustavi prav 58. 

člen, ki brezizjemno postulira autonomnost drţavne univerze. Pomen določbe je samo še apostrofiran 

z drugim odstavkom 58. člena, ki zakonsko rezervo pozitivno omejuje na financiranje univerz. Prvi 

odstavek, kot rečeno, je pravilo in drugi odstavek je izjema od tega pravila in ga potrjuje| 

 

Iz tega seveda povsem jasno izhaja, da drţavna univerza ne more biti drţavni zavod. Univerza je 

lahko samo samostojna ustanova, kot je to naprimer Slovenska akademija znanosti in umetnosti, za 

katero Ustava izrecno niti ne predvideva njene autonomnosti. 

 

Pri tem ne more iti za pravno tehniziranje o tem, kaj je to "ustanova", še zlasti ne, ker ta izraz 

uporablja zakon o SAZU. 

 

Gre enostavno za to, da Ustava od zakonodajalca zahteva, da univerzo finančno oskrbi --, v ostalem 

pa jo pusti pri miru. 
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Standardna statusno-pravna rešitev za to vprašanje na Zahodu je, da ima univerza status samostojne 

in samoupravne neprofitne korporacije (non for-profit corporation), ki jo drţava financira v enem 

znesku (lump-sum). S podelitvijo takega statusa bi se zakonodajne ingerence vis-a-vis univerzi -- v 

skladu z Ustavo -- v glavnem nehale. Če ima neodvisen status lahko vsaka pogrošna gospodarska 

firma, ki ji Ustava nikjer izrecno ne zagotavlja avtonomnosti, ampak le svobodo gospodarske pobude, 

potem mora to a fortiori veljati za univerzo. 

 

Tudi govoričenje o tem, da slovenski univerzi take samoregulacije sploh nista zmoţni, kaţe na 

nerazumevanje in na kratkoročni birokratski odnos do krucialnega vprašanje slovenske narodne 

zavesti in samobitnosti. S čisto ustavnega stališča pa tak argument, tudi če bi drţal, pomeni samo, da 

ima univerza do svoje avtonomnosti ne le pravico ampak tudi dolţnost. Ta dolţnost same univerze 

(kot institucije) pa je povsem umljiva v kontekstu tiste morale aspiracije, ki jo univerza kot edina 

ustavno-pravna institucija pooseblja: dolţnost da slovenskemu narodu zagotavlja vrhunsko znanost in 

vrhunsko umetnost, dolţnost, da svojim slušateljem zagotavlja aktivno sodelovanje v ustvarjalnem 

procesu, dolţnost, da zagotavlja azil odličnosti in da se ubrani pred mediokritetnimi pritiski... 

 

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

 

dr. Tone Jerovšek 

 

 

Opombe: 

1Ustava, 58. člen (avtonomnost univerze in drugih visokih šol): "(1) Drţavne univerze in drţavne 

visoke šole so avtonomne.  

(2)Način njihovega financiranja ureja zakon."  

2 59. člen Ustave: (svoboda znanosti in umetnosti): "Zagotovljena je svoboda znanstvenega in 

umetniškega ustvarjanja." 

3 Rektor mariborske univerze je na javni obravnavi posebej pojasnil, da je bil status zavoda v času 

sprejemanja Zakona o zavodih univerzama vsiljen zaradi bojazni, da bi brez njega tudi univerzi postale 

predmet divje privatizacije. 

4 38. člen, 1. odst.: "V visokošolski študij se lahko vključi, kdor je opravil maturo." Ta značilna 

etatistična določba ima seveda za posledico, da drţavna univerza danes sploh ne more sama odločati 

o tem, kdo je sposoben na njej študirati. To je apostofirano še z določbo 3. odstavka 41. člena, ki 

odreja, da mora soglasje k vsaki omejitvi vpisa na določeno fakulteto dati Vlada. Ker je kvaliteta študija 

značilno pogojena z zmoţnostmi tistih, ki študirajo, se povsod na svetu uveljavljajo psihološko- 

strokovno dognani in preverjeni sprejemni izpiti. Z njimi fakultete autonomno in vnaprej zagotavljajo 

minimalne zmoţnosti (in s tem minimalno kvaliteto pedagoškega procesa|) tistih, ki bodo na njej 

študirali. Brez tega odličnosti, ki je smisel univerzitetnega študija, seveda ne more biti --, študij sam pa 

zapade logiki najniţjega skupnega imenovalca. Ker ima vlada seveda interes, da naprimer rešuje 

problem nezaposlenosti z odpiranjem vrat na univerze, je potem jasno, da je univerza postala sredstvo 

za reševanje političnih problemov izvršilne veje oblasti -- vse pa na račun univerzitetne kvalitete. (O 

absurdu, da se zdaj na ravni srednješolske mature odloča o tem, kdo bo in kaj bo lahko študiral na 

univerzi, če pri tem vemo, da matura za določene študije sploh nima nobene predikcijske vrednosti, tu 

niti ne govorimo|) 

Dodatna posledica take ne-autonomnosti je naprimer osip stotin študentov, se pravi stotine izgubljenih 

delovnih in študijskih let ter povsem nepotrebne frustracije in njih psihološki nasledki --, ko bi 

avtonomna fakulteta vendar lahko vnaprej s sprejemnim izpitom preusmerila tiste, za katere ni 

verjetno, da bodo pri posameznem študiju uspešni. 

5 Zakon o visokem šolstvu, V. poglavje, členi 48 do 51. 6Člen 40, predzadnji in zadnji odstavek:"O 

vsebini razpisa Šza vpis v študijske programe] si mora visokošolski zavod pred objavo pridobiti 

soglasje Vlade republike Slovenije. Postopke in roke iz zadnje alinee četrtega odstavka tega člena ter 

način objave razpisa določi minister pristojen za visoko šolstvo." 774. člen 3. odstavek:"K 

sistematizaciji delovnih mest Šv visokošolskem zavodu] daje soglasje minister pristojen za visoko 

šolstvo." 

 


