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ODDELEK ZA PRAVNE, KADROVSKE
IN SPLOŠNE ZADEVE
ČLANICAM UM
Datum: 14.11.2013
Številka: 10/2013-528 NRR

ZADEVA: Navodilo glede postopka izvolitve v naziv v primeru odreka soglasja
Senata UM

Spoštovani!
Upravno sodišče je v več sodbah, nanašajoč se na postopek izvolitve v nazive, svojo
odločitev utemeljilo na določilih Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
24/2006; ZUP-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008 in 8/2010, v nadaljevanju: ZUP),
spregledalo pa je ureditev tega postopka v Statutu Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB10,
v nadaljevanju: Statut UM) in Pravilniku o postopku izvolitve v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM XXVI-9-2008, v
nadaljevanju: Pravilnik), čeprav se po izrecni določbi 2. odstavka 190. člena Statuta UM v
postopkih habilitacij le smiselno uporabljajo pravila ZUP, kolikor posameznih vprašanj
Statut UM ter drugi splošni akti univerze ne določajo drugače kot ZUP.
V skladu z 5. odstavkom 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12) in
4. odstavkom 197. člena Statuta UM, si mora senat članice, pred prvo izvolitvijo v naziv ali
pred prvo izvolitvijo v višji naziv, pridobiti soglasje senata univerze. ZUP določa, da je
pred izdajo odločbe treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev potrebne,
ter da se lahko postopek, začet na zahtevo stranke ustavi le v primeru, da stranka umakne
zahtevo oziroma predlog za začetek postopka.
V skladu z navedenimi zakonskimi določbami, določbami Statuta UM ter obstoječo sodno
prakso1, daje rektor UM navodilo, da v postopku izvolitve v naziv, senat članice, ki dobi v
obravnavo in v odločanje vlogo kandidata, ki nima predhodnega soglasja Senata UM,
obravnava kandidatovo vlogo in ob ugotovitvi, da kandidat nima potrebnega soglasja
Senata UM, sprejme ustrezen ugotovitveni sklep.
Predlog vsebine takšnega ugotovitvenega sklepa:
» Senat ………. ugotavlja, da v postopku prve izvolitve v naziv …………. za predmetno
področje ……….. kandidata ……………, Senat UM ni podal predhodnega soglasja, zato se vloga
kandidata zavrne.«
1

Tako je sodišče v sodbi opr. št. U 388/2007 z dne 24.9.2008 med drugim zavzelo stališče, da je zaradi
odsotnosti procesnih predpostavk mogoče ustaviti postopek začet po uradni dolžnosti, ne pa tudi postopka
začetega na predlog oziroma zahtevo stranke, v sodbi opr. št. II U 34/2009 z dne 25.8.2010 je med drugim
obrazložilo, da je izvolitev, v primeru, da kandidat ni dobil predhodnega soglasja Senata UM, v nasprotju z
zakonsko določbo ZViS in statutom UM, v sodbi opr. št. II U 167/2009 z dne 8.9.2010 pa je odločilo, da je
odločitev senata članice, da se kandidat, ki ni imel predhodnega soglasja senata univerze ne izvoli, pravilna.
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Ker procesna pravila po ZUP in določena pravila, ki urejajo postopek habilitacij v Statutu
UM, posledično pa tudi v Pravilniku, niso identična, so strokovne službe UM, z namenom
poenotenja ureditve postopka izvolitve v internih predpisih UM z ZUP in izognitvi
morebitnim bodočim sodnim postopkom, že pristopile k pripravi sprememb Pravilnika, v
katerem bo med drugim vsebinsko tudi zajeto gornje navodilo, do sprejema popravljenega
Pravilnika, pa izdaja rektor dotično navodilo.

S spoštovanjem!
Rektor Univerze v Mariboru
Prof. dr. Danijel Rebolj
Prejmejo:
članice UM
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