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FRANCE BUČAR (1923–2015)

• Rodil se je 2. februarja 1923 v Bohinjski Bistrici v družini šestih otrok;

• Po maturi (Škofijska gimnazija Bežigrad) se je vpisal na Pravno fakulteto
Univerze v Ljubljani;

• Zaradi sodelovanja z OF aretiran in zaprt v taboriščih v Italiji, kasneje poslan v
Nemčijo, vendar je na poti pobegnil in se pridružil partizanom.

»Če si bil partizan, si danes že napol inkriminiran. Prej pa si bil tako rekoč prava
kri. Nisem nič ponosen. To sem dojel kot nekaj popolnoma normalnega, kot
dolžnost.« (dr. France Bučar)



IZOBRAZBA

• Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1947;

• Leta 1956 je obranil doktorsko disertacijo z naslovom Rast socialistične
družbe v okviru države delovnega ljudstva;

• V letu 1959 se je deset mesecev kot štipendist Eisenhower Exchange
Fellowship strokovno izpopolnjeval v ZDA.



SLUŽBOVANJE V ZAKONODAJI IN UPRAVI

• V letih 1946-1967 je služboval na različnih funkcijah in delovnih mestih v
zakonodaji in upravi;

• V tem času postane tudi publicistično dejaven. Objavlja v naslednjih revijah:

• Ljudska uprava;

• Slovenski poročevalec;

• Gospodarski vestnik in

• Delavska enotnost.



OBDOBJE AKADEMSKEGA DELOVANJA 
(1967-1978)

• Honorarni docent pri predmetu Javna uprava (1962-1967);

• Izvolitev v naziv izrednega profesorja za Javno upravo (1967-1978);

• Predaval tudi na FSPN, kjer je bil leta 1990 habilitiran za rednega profesorja.



»Dr. Bučar je bil izjemen predavatelj. Že stil njegovih predavanj je bil tak, da je
študente pritegnil: energičen, polemičen, spodbujajoč razmišljanje. Poleg tega je
znal vsebino predstaviti tako, da jo je vsak poslušalec takoj razumel in zlasti
razumel z njo zvezane probleme. Študenti so zato množično hodili na njegova
predavanja in jih dobesedno požirali.« (prof. dr. Rajko Pirnat)

»Indiferentnost je največje zlo. Biti indiferenten je huje kot imeti napačna
stališča.« (prof. dr. France Bučar)



NAJPOMEMBNEJŠA DELA IZ TEGA OBDOBJA

• Pot napredka (1961);

• Javne službe in njihov pomen v družbeni proizvodnji (1963);

• Družbeno gospodarjenje in javne službe (1963);

• Uvod v javno upravo (1969);

• Vprašanja sodobne organizacije (1971);

• Sodobne organizacijske teorije (1974);

• Javna uprava in občan (1975);

• Podjetje in družba (1972);

• Upravljanje (1981).



• V okvir upravne znanosti vključil znanje takrat sodobnih organizacijskih teorij;

• Celovit pogled na upravno znanost na Slovenskem.

»Pravnikov imamo malo. Pravnik ni le tisti, ki spoštuje paragrafe, mora biti tudi
osebnost, ki se mu ni težko postaviti za svoja stališča, jih zagovarjati in se za
njih boriti.« (dr. France Bučar)



PODJETJE IN DRUŽBA (1972)

• Kritika takratnega samoupravnega sistema;

• Povod za njegovo prisilno odstranitev iz fakultete;

• »Intelektualni umor«;

• Po več letih je bilo ugotovljeno, da za njegovo odstranitev s fakultete ni bilo
nikakršne utemeljene osnove, Univerza pa mu je leta 1999 podelila naslov
Zaslužni profesor.



POLITIČNO DELOVANJE

• Ena od osrednjih osebnosti v osamosvojitvenih procesih;

• Član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic (1988);

• Predsednik sveta Slovenske demokratične zveze (1989);

• Predsednik prve demokratično izvoljene skupščine Slovenije (1990-1992);

• Poslanec v Državnem zboru RS (1992-1996);

• Neuspešna kandidatura za župana Ljubljane (1994) in nato še za predsednika
republike (2002).



OBDOBJE PO KONCU POLITIČNEGA 
UDEJSTVOVANJA

• Okrepitev publicistične dejavnosti:

• Demokracija in kriza naših ustavnih institucij (1998);

• Rojstvo države (2007);

• Slovenci in prihodnost (2009);

• Temelje naše državnosti (2012)

• Prelom, do katerega ni prišlo (2015);

• …



• Državna odlikovanja:

• Zlati častni znak svobode RS (1992);

• Red za izredne zasluge RS (2008).



• Umrl je zvečer 20. oktobra 2015 v 93. letu starosti. Pokopan je bil 23. oktobra 
2015 na pokopališču v Bohinjski Bistrici z vojaškimi častmi.



»Profesor je bil po eni strani vztrajen, trmast, nepopustljiv, a ni
bil zamerljiv. Bil je eruptiven, impulziven, a razsoden. Razmišljal
je o sistemih, podsistemih, strukturah, a njegovi izhodišči sta bili
svoboda in dostojanstvo posameznika. Imel je vizijo, a je bil
hkrati politični realist. Bil je zaprisežen Evropejec, a hkrati je
znal biti radikalen evroskeptik. Bil je kristjan, a tudi ostal kritik
klerikalizma. Bil je goreč podpornik večstrankarskega sistem in
oster kritik vsiljevanja strankarske discipline.« (Ali Žerdin,
novinar)


