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Uvod 

 

V tem pravnem mnenju Inštituta za ustavno pravo
1
 odgovarjamo na naslednja vprašanja 

naročnika: 

 

1. Ali je zahteva po obvezni upokojitvi rektorja Univerze v Mariboru na podlagi ZUJF-a, 

čeprav je sredi mandatne dobe, za katero je bil neposredno izvoljen za rektorja, skladna s 

prvim odstavkom 58. člena Ustave, ki govori o avtonomnosti univerze?  

2. Ali bi pomenila uresničitev omenjene zahteve nesorazmeren poseg v (pasivno) volilno 

pravico prizadetega rektorja? Ali bi pomenila uresničitev omenjene zahteve nesorazmeren 

poseg v (aktivno) volilno pravico tistih, ki ga po Statutu Univerze v Mariboru (288. člen) 

volijo?  

3. Ali bi pomenila uresničitev omenjene zahteve nesorazmeren poseg v prepoved 

diskriminacije prizadetega glede na starost?  

4. Ali bi bila uresničitev omenjene zahteve, ki vodi do razpisa predčasnih rektorskih volitev, v 

skladu s cilji, ki jih zasleduje ZUJF kot zakon, ki skuša doseči prehodno varčevanje v javnem 

sektorju v pogojih ekonomske in finančne krize?  

5. Ali je v skladu z Ustavo, če se naknadno, po izvolitvi in nastopu funkcije rektorja, 

vzpostavijo z zakonom nove podlage za njegovo razrešitev?  

6. Ali bi bilo mogoče de lege ferenda prepovedati kandidiranje profesorja za rektorsko mesto 

v primeru, da se bo prisiljen upokojiti še preden bi mu potekla celotna mandatna doba, če bi 

na rektorskih volitvah zmagal?  

7. Kako je treba ustavnoskladno razlagati 299. člen Statuta Univerze v Mariboru o razrešitvi 

rektorja zaradi prenehanja delovnega razmerja? 

 

Na ta vprašanja odgovarjamo v okviru treh poglavij, ob koncu pa povzemamo temeljne 

ugotovitve.  

                                                           
1 Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana (IUP) je ustanovilo Društvo za ustavno pravo kot neodvisen 

raziskovalni zavod, ki skrbi za razvoj in delovanje raziskovalne infrastrukture na področju 

ustavnopravnih raziskav. V okviru svoje dejavnosti za zainteresirane subjekte oblikuje tudi 

strokovna mnenja o pravnih problemih, povezanih z domačimi in tujimi ustavnopravnimi 

vprašanji. S tem znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje z aplikativno dejavnostjo.  
 



 

1. Ali je obvezna upokojitev rektorja skladna z ustavnim načelom o avtonomnosti 

univerze?  

Državne univerze in visoke šole so edina ustavna kategorija, ki je izrecno avtonomna na 

podlagi Ustave Republike Slovenije.
2
 Kot ustavno načelo oziroma z ustavo zagotovljena 

temeljna svoboščina, varuje univerze in visoke šole. Potrebno je razločevanje med vsebinsko 

in institucionalna avtonomijo. Slednja je tista, ki varuje univerze pred različnimi posegi 

vsakokratne oblasti in jim omogoča notranjo organizacijo, ki je potrebna za njeno delovanje 

in sprejemanje (samo)upravnih aktov univerz. Določbe o (institucionalni) avtonomiji so 

prisotne v mnogih ustavah, vendar so stopnje varstva različne.
3
 Ponekod se nanašajo na 

določene pravice, ki same ne nakazujejo izrecno na avtonomijo univerz, vendar so z njo 

neločljivo povezane, kot so svoboda govora, svobodo raziskovanja itd.
4
 Institucionalna 

avtonomija je pogoj za nastanek in uživanje prave akademske svobode in pomeni stopnjo 

samouprave potrebne za sprejemanje učinkovitih odločitev o akademskem delu, merilih, 

upravljanju in povezanih aktivnostih, upoštevajoč odgovornost, ki jo imajo institucije do 

javnosti. Institucionalna avtonomija državnih univerz ob istočasnem upoštevanju raziskave 

izvedene v okviru European University Association
5
 in nekaterih mednarodnih dokumentov 

predstavlja dva izmed štirih poglavitnih vidikov avtonomije univerz in sicer organizacijsko in 

uslužbensko avtonomija (poleg akademske in finančne). Raziskave so empirično potrdile, da 

avtonomija univerz pripomore k izboljšanju kakovosti delovnega področja univerz.
6
 Podobne 

dokaze o tem, da je uspeh in izboljšanje kakovosti neposredno povezano s stopnjo 

                                                           
2
 58. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13), 

»Državne univerze in državne visoke šole so avtonomne. Način njihovega financiranja ureja zakon.«.   
3
 Terrence Karran je v članku Academic Freedom in Europe: A Preliminary Comparative Analysis, Higher 

Education Policy, 2007, 20, (str. 289–313) obravnavala vprašanje akademske svobode v pravni ureditvi držav 

članic Evropske unije (z izjemo Belgije, Cipra, Romunije in Bolgarije), kjer je posebno pozornost namenila 

vprašanjem ustavne ureditve oziroma ustavnega varstva, zaščiti v okviru področne zakonodaje, samoupravljanju, 

načinu imenovanja rektorja univerz in stalni (redni) profesuri in ugotovila, da je primerjalno gledano varstvo 

vseh omenjenih vprašanj v Sloveniji na zelo visoki ravni (uvrščena je bila na drugo mesto za Finsko). 
4
 Tako imajo Češka, Irska, Latvija, Poljska, Slovaška, Španija in Slovenija opredeljeno svobodo izobraževanja in 

raziskovanja in instutucionalno avtonomijo (državnih) univerz – čeprav različno glede na podrobnost urejanja – 

Avstrija, Francija, Nemčija, Madžarska in Luksemburg pa imajo zagotovljeno svobodo izobraževanja in 

raziskovanja, nimajo pa določb o institucionalni avtonomiji univerz. V Združenih državah Amerike najmanj 20 

ustav zveznih držav vsebuje določbe o avtonomiji univerz.  
5
 Tako npr. Financialy sustainable universities II: European universities diversifying income streams; 

Institutional Diversity in European Higher Education. 
6
 Sybille Reichert , Institutional Diversity in European Higher Education: Tensions and challenges for policy 

makers and institutional leaders, EUA, 2009. 



institucionalne avtonomije
7
, ugotavljajo tudi nekateri drugi avtorji

8
, kar je bilo potrjeno tudi v 

zadnjem času
9
. Sam finančni vidik avtonomije je neločljivo povezan z možnostjo univerz 

pridobivati dodatna sredstva financiranja (na trgu), kar je povezano tudi z uslužbensko 

avtonomijo, predvsem svobodo pri zaposlovanju in določanju plač za akademsko in strokovno 

osebje.
10

 Odzivnost univerz na tegobe krize je neločljivo povezana s sposobnostjo univerz, da 

se učinkovito prilagajajo na spremenjene ekonomske razmere, kar je odvisno predvsem od 

finančne in institucionalne avtonomije univerz.
11

 Avtonomija je cilj in proces, ki ga želijo 

sodobne države doseči s pomočjo različnih aktivnosti in tako za univerze ne predstavlja samo 

pravic temveč vsebuje tudi obveznosti.  

 

Predstave in namen slovenskega zakonodajalca pri sprejemanju ustavnih določb, povezanih z 

avtonomijo državnih univerz in visokih šol, so najbolj razvidne iz njegove podrobnejše 

zakonske opredelitve, kaj državnim univerzam in visokim šolam zagotavlja delovanje po 

načelih avtonomije. Zakon o visokem šolstvu
12

 tako v svojem 6. členu (avtonomija 

visokošolskih zavodov), predvideva, da so  področja delovanja univerz, za katera velja 

avtonomija,  med drugim tudi samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja s 

statutom v skladu z zakonom in izbira visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest ter volitve, imenovanja in odpoklic 

organov v skladu s statuti in drugimi akti. 

Avtonomijo univerze podpirajo tudi različni mednarodni  dokumenti, ki so jih sprejela 

praviloma različna združenja univerz.
13

 Univerze same, skladno z zakonodajo razčlenjujejo 

                                                           
7
 Svet EU sprejel v maju 2006 dokument št.9166/06, v katerem med drugim poziva k zagotavljanju avtonomije 

evropskih univerz (Svet EU, dokument št. 9166/06, točka 2: Zagotavljanje dejanske avtonomnosti in 

odgovornosti univerz). 
8
 Sybille Reichert in Christian Tauch, Trends IV European Universities Implementing Bologna, 2005. 

9
 Andree Sursock in Anne Smidt: Trends 2010: A decade of change in European Higher Education, 2010. 

10
 Raziskave, izvedene v okviru EUA, so potrdile veliko stopnjo raznolikosti pri urejanju predstavljenih vidikov 

avtonomije, ki so posledica različnih načinov iskanja ravnotežja med avtonomijo, odgovornostjo in sposobnostjo 

univerz za iskanje odgovorov na družbena vprašanja. Čeprav omenjene raziskave potrjujejo, da se v Evropskem 

prostoru širi trend zagotavljanja širše univerzitetne avtonomije, obstaja kar nekaj držav, ki po mnenju EUA 

univerzam ne zagotavljajo zadostne stopnje avtonomije. Vendar obstajajo razlike tudi v okviru formalno 

zagotovljene in dejanske avtonomije, ki jo uživajo univerze v nekaterih državah. 
11

 Impact of the economic crisis on European universities, EUA, 2011. 
12

 Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB7), Stran 2977, Uradni list RS, št. 32/2012  

z dne 4. 5. 2012. 
13

 Tako npr. Londonski komunike (2007), Magna Charta Universitatum (podpisali rektorji evropskih univerz 

1988 v Bologni in opisuje univerze kot avtonomne institucije in poudarja nedeljivost poučevanja in 

raziskovanja), Erfurtska deklaracija (predstavljena leta 1996, s strani akademikov in ministrov, govori pa o 

avtonomiji univerz, o odgovornosti držav in univerz, poudarek pa daje kakovostnemu delu univerz), Lizbonska 

konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropskem prostoru (1997, Državni zbor jo je ratificiral 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012


svoje videnje lastne avtonomije v svojih internih podzakonskih predpisih. V primerjavi z 

Zakonom o visokem šolstvu statuti univerz podrobneje, vendar vsebinsko bolj odprto 

določajo področje svoje avtonomije.  

Seveda pa ustavno načelo avtonomije univerze ne opravičuje deformacij in zlorab pri urejanju 

položaja ozkega kroga privilegiranih funkcionarjev nekaterih članic univerze. S tega vidika je 

sprejemljivo in skladno z načelom avtonomije, da ima država na podlagi 58. člena Ustave na 

področju financiranja univerze dovolj široke pristojnosti, da nadzira in sankcionira omenjene 

deformacije, ki niso izraz avtonomije univerze temveč posledica njenega zlorabljanja.   

Statut Univerze v Mariboru določa v 2. členu, kot temeljna vidika oziroma področji za kateri 

velja avtonomija, samostojno urejanje organizacije in delovanja univerze ter volitve in izbiro 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Odlok o 

preoblikovanju Univerze v Mariboru
14

 v prehodnih in končnih določbah določa tudi, da rektor 

univerze (kot poslovodni organ
15

), ki je funkcijo opravljal na dan uveljavitve tega odloka, 

opravlja funkcijo še naprej do izteka mandata, katere namen je bil ohraniti stabilnost 

delovanja univerz. Pravna podlaga avtonomije univerz in visokih šol se tako nahaja v sami 

Ustavi Republike Slovenije, v Zakonu o visokem šolstvu, v različnih podzakonskih in 

samoupravnih aktih univerz in različnih mednarodnih deklaracijah in resolucijah.  

Zakonodajalec, ki z ustanovitvenim aktom (odlokom) ustanovi neko (državno) univerzo in ji z 

njim predpiše temeljne lastnosti za njeno delovanje (status, način vodenja in organiziranja, 

naloge in dejavnosti itd.) mora upoštevati, da avtonomnost univerze predstavlja temeljno 

                                                                                                                                                                                     
1999), Bergenski komunike – Doseganje ciljev na področju evropskega visokošolskega prostora (Komunike 

konference evropskih ministrov za visoko šolstvo, 2005), Deklaracija iz Salamance (2001), Graška deklaracija 

(2003), Lizbonska deklaracija (2007), Praška deklaracija (2009) in drugi. 
14

 Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (ODPUM), prečiščeno besedilo, ki vključuje Odlok o 

preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1) (Uradni list RS, št. 28/00), ki je bil objavljen 30. 3. 2000 in 

velja od 14. 4. 2000, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1A) (Uradni list RS, št. 98/03), objavljen 13.10.2003, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B) (Uradni list RS, št. 79/04), objavljen 19. 7. 2004, ki velja od 

20. 7. 2004, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) 

(Uradni list RS, št. 36/06), objavljen dne 6. 4. 2006, ki velja od 7. 4. 2006, Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D) (Uradni list RS, št. 137/06), objavljen dne 27. 12. 

2006, ki velja od 28. 12. 2006, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v 

Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07), objavljen dne 2. 7. 2007, ki velja od 3. 7. 2007, in Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 

67/08), objavljen dne 4. 7. 2008, ki velja od 5. 7. 2008. 
15

 Rektorja kot poslovodni organ Univerze določajo 287. člen Statuta UM ter 17. člen Pravilnika o finančnem 

poslovanju Univerze v Mariboru št.: A 11/2008-61 PU (dostopno na: 

file:///D:/PODATKI/Download/Pravilnik%20o%20finan%C4%8Dnem%20poslovanju.pdf) 



svoboščino, in ravnati zadržano in samoomejujoče. Avtonomnost ne vključuje nujno pravice 

do samoorganiziranja, saj je za samo vzpostavitev delovanja državne univerze ali državne 

visoke šole potrebna aktivnost oziroma delovanje države, ki ustanovi samo institucijo – 

avtonomno univerzo, na način s katerim med drugim uredi oziroma predpiše vsaj temeljne 

določbe o njenem statusu, načinu vodenja in upravljanja, nalogah oziroma dejavnostih, 

določbe, ki urejajo temeljna razmerja med njenimi konstitutivnimi deli (članicami) in glede na 

specifične naloge, ki jih imajo državne univerze kot izvajalke javne službe, določbe o vplivu 

države in državljanov pri njihovem delovanju.
16

 Poleg notranje avtonomije v razmerju med 

univerzo in njenimi članicami ne smemo spregledati tudi avtonomije v razmerju med univerzo 

in njenimi zaposlenimi ter uporabniki storitev. V teh razmerjih niso dopustni oziroma bolje 

niso zaželeni hierarhični odnosi, odnosi prisile - univerza mora biti organizirana na način, ki 

omogoča vsebinski diskurz med različnimi deležniki, ki delujejo v okviru univerze. Izogibati 

se je treba situacijam preglasovanja in si prizadevati za sprejemanje odločitev, podprtih s čim 

širšim konsenzom vpletenih strani, ki predstavljajo akademsko skupnost – avtonomno 

univerzo.
17

  

Država se ni odpovedala svojim pravicam kot oblast, se pa mora izogibati pretiranim 

posegom v avtonomna področja delovanja univerz in visokih šol, ki bi jih kot ustanovitelj 

lahko izvrševala.
18

 Vprašanja notranje avtonomije v razmerju do različnih akterjev, ki 

predstavljajo univerzo kot skupnost učiteljev, raziskovalcev in študentov, se lahko uredijo z 

notranjimi (samo)upravnimi akti univerze, saj  morajo uživati določeno mero avtonomije 

skladno z ustavno določbo o avtonomiji.
19

 V slovenskem prostoru kadrovsko avtonomijo 

univerz omejujejo kogentni državni predpisi (tako glede zaposlovanja, pogojev dela kot višine 

plač)
20

. Zakonodajalec mora z zakonom predpisati način uresničevanja te ustavne pravice, ki 

se ne morejo izvrševati neposredno na podlagi Ustave, saj je država zavezana, da »razmeji 

popolnoma avtonomno področje od  področja javnega ter visoko šolstvo uredi tako, da določi 

                                                           
16

 Tako npr. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 

in 85/11). 
17

 Odločba v zadevi št. U-I-34/94 z dne 22.1.1998. 
18

 Ibid.. 
19

 Vendar te avtonomije ne gre razumevati za pravo avtonomijo temveč bolj za delegiranje določenih pristojnosti 

na članico. 
20

 Slednje izraža vidik kadrovske avtonomije univerze, da sama izbira svoje zaposlene ter se z njimi dogovarja o 

pogojih dela. Na tem področju obstaja več različnih sistemov, ki se razlikujejo po državah in so povezani z 

vprašanji pridobivanja novih zaposlenih, statusom zaposlenih na univerzi in višino plač. To je v slovenskem 

prostoru ob upoštevanju dejstva, da imajo zaposleni na univerzi status javnih uslužbencev, pretirano omejeno, saj 

je podvrženo zakonodaji, ki velja za zaposlitve v celotnem javnem sektorju, kot so Zakon o javnih uslužbencih, 

Zakon o sistemu plač in kolektivne pogodbe za javni sektor. 

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/zakonodaja_VS/odlok_UP_jul08.doc
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201185&stevilka=3587


temeljne statusno-pravne, kadrovske, upravljavske in finančne okvire delovanja državnih 

univerz oziroma visokih šol ter uredi temeljna razmerja med subjekti znotraj univerze ter 

položaj javnosti v upravljanju univerze in nadzoru nad njenim delovanjem. Pri tem država ne 

sme omejiti avtonomnosti državne univerze oziroma visoke šole v njeni znanstveno-

pedagoški komponenti.« V eni izmed zgodnejših odločitev
21

 se je Ustavno sodišče RS 

ukvarjalo z obvezno upokojitvijo rednih profesorjev ob doseženi določeni starosti. 

Zakonodaja je predvidevala, da lahko redni profesor zaseda delovno mesto le do doseženega 

65. leta starosti.
22

 Pobudnik (Državni svet) je zatrjeval, da je zakonska določba v nasprotju s 

14. členom ustave, ker postavlja redne profesorje v neenakopraven položaj z delavci na 

delovnih mestih drugih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev, na katere se te omejitve ne nanašajo, ker še niso dosegli pogojev za upokojitev s 

polno pokojninsko dobo.
23

 Omenjena določba je nekatere redne profesorje privilegirala, druge 

pa diskriminirala (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za upokojitev s polno pokojninsko dobo). 

Redni profesorji, ki do doseženega 65. leta starosti ne bi dopolnili pokojninske dobe, ki je 

potrebna za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine, zaradi izpodbijane določbe ne bi 

mogli več zasedati delovnih mest, kljub morebitnemu strinjanju oziroma odločitvi 

delodajalca, da redni profesor lahko nadaljuje z delom do izpolnitve pogojev za dopolnitev 

pokojninske dobe za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine. Tako bi redni 

profesorji, ki bi pred dopolnjenim 65. letom starosti izpolnjevali pogoje za polno starostno 

pokojnino, lahko ostali v delovnem razmerju do 65. leta, medtem ko drugim ne bi bila dana 

možnost za nadaljevanje delovnega razmerja do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 

polne starostne pokojnine. Situacija, v kateri redni profesorji kljub doseganju pogojev za 

polno starostno pokojnino lahko ostanejo v delovnem razmerju ob soglasju delodajalca, sodi v 

okvir avtonomije univerz in visokih šol. Če konkretiziramo navedeno stališče Ustavnega 

sodišča, sodi to vprašanje v okvir kadrovske avtonomije univerz in visokih šol.
24
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 odločilo, da »obvezna upokojitev« pri 65. letih tistih, ki so sposobni 

delati, pomeni diskriminacijo glede na starost, razen v primerih, ko je to dopustno in objektivno utemeljeno iz 

razlogov zagotavljanja akademske odličnosti in javnega interesa po pridobivanju novih učiteljev. Ta pravila o 

upokojevanju oziroma prenehanju delovnega razmerja je namreč sprejela Univerza sama in jih ni vsilila država. 

Čeprav je tovrstna upokojitev temeljila le na doseganju določene starosti posameznika, naj bi bila utemeljena (v 

ločenih mnenjih se pojavijo tudi stališča, da bi bilo potrebno uvesti »teste«, ki bi ugotovili sposobnost 



Privilegiran, nadstandardni oziroma ugodnejši položaj v primerjavi s preostalimi skupinami v 

standardnem položaju ne pomeni nujno kršitve načela enakosti iz 14. člena ustave, »če so te 

posebne okoliščine logično utemeljene in ne presegajo obsega, ki ga upravičuje razlog, zaradi 

katerega so dane. Taka posebna ureditev mora biti tudi v sprejemljivem razmerju s splošno 

ureditvijo pravic in z dotedanjo ureditvijo takega posebnega področja ter s splošnimi in 

posebnimi družbenimi razmerami na področju, ki ga zakon ureja.« Vendar je Ustavno sodišče 

zavzelo stališče, da ureditev nasprotuje 58. členu Ustave RS (avtonomija državnih univerz in 

visokih šol).
25

 Država se mora izogibati ukrepom, ki bi lahko negativno in prekomerno 

posegali v institucionalno in kadrovsko avtonomijo univerz. Kolikor bi pravila o prenehanju 

delovnega razmerja (skladno z zakonom) ali obveznem upokojevanju svojih visokošolskih 

učiteljev sprejela univerza sama, pa to ne bi predstavljalo posega v avtonomijo univerze.  

Zahteva po obvezni upokojitvi rektorja sredi mandata oziroma prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi javnemu uslužbencu kot to določata 188. člen (prenehanje pogodbe o zaposlitvi) 

Zakona za uravnoteženje javnih financ
26

 (v nadaljevanju: ZUJF) in 11. člen (prenehanje 

pogodbe o zaposlitvi) Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016  

in drugih ukrepih v javnem sektorju
27

 (v nadaljevanju: ZUPPJS16) vsekakor pomeni poseg v 

institucionalno in kadrovsko avtonomijo univerze. To še toliko bolj velja, ker vpliva na 

položaj rektorja. Vprašanje je, ali je ta poseg upravičen ali prekomeren in zato protiustaven. 

Rektor mora za nastop funkcije izpolnjevati še posebej stroge pogoje in mora poleg vsega 

zmagati na neposrednih univerzitetnih, volitvah na katerih sodelujejo vsi visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so na univerzi zaposleni in študentje do ene 

šestine volilnega telesa. Rektor je s področno zakonodajo in notranjimi predpisi univerze v 

Mariboru določen kot poslovodni organ in strokovni vodja, ki med drugim skrbi in odgovarja 

za zakonitost dela univerze. Poudariti je potrebno, da omenjena zakonodaja (ZUJF in 

ZUPPJS16) ne povzroči avtomatično prenehanja opravljanja funkcije rektorja zaradi kot 

posledice prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razloga izpolnitve pogojev za pridobitev pravice 

do starostne pokojnine. Zakonodaja predvideva možnost podaljšanja delovnega razmerja, če 
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je to potrebno za zagotovitev nemotenega delovnega procesa. Tu ponovno opozarjamo na 

odločbo Ustavnega sodišča RS v zadevi št. U-I-22/94, v kateri je sodišče posebej opozorilo, 

da »urejanje vprašanja, ali in v katerih primerih lahko zaradi posebnih razlogov visokošolski 

učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so že dopolnili pogoje za pridobitev 

pravice do polne starostne pokojnine, nadaljujejo z delovnim razmerjem, sodi v okvir 

avtonomije univerze in visokih šol.... Možnost za posameznega delavca, da po izpolnitvi 

pogojev do polne starostne pokojnine nadaljuje z delovnim razmerjem, je torej v sistemu že 

uveljavljena. Morebitna ureditev, ki bi za posamezne kategorije delavcev na univerzi 

uveljavila to možnost kot splošno obveznost delodajalca in na drugi strani pravico delavca, pa 

lahko temelji na upoštevanju posebnosti pedagoškega procesa, pedagoškega dela in kadrovske 

strukture na univerzi in visokih šolah. Prav upoštevanje teh posebnosti pa sodi med tista 

vprašanja, ki so vsebina avtonomije univerze, opredeljene z določbo 58. člena Ustave. 

Zakonska določba, ki je uredila tako vprašanje, je torej z ustavno določbo o avtonomiji 

univerze v nasprotju.«.  

Možnost nadaljevanja z delovnim razmerjem javnim uslužbencem, ki so že izpolnili pogoje za 

polno starostno pokojnino, je toliko bolj pomembna v okviru univerze, ki uživa ustavno 

zagotovljeno avtonomijo in ima določene posebnosti delovanja, od pedagoškega in 

raziskovalnega procesa, do starostne kadrovske strukture. Položaj zaposlenih na univerzah, ki 

imajo zaradi ustavno zagotovljene avtonomije državnih univerz poseben položaj, ki je težko 

primerljiv z ostalimi javnimi uslužbenci.
28

 Pri tehtanju sorazmernosti ukrepa in njegovega 

posega v avtonomijo državnih univerz lahko ugotovimo, da ukrep ni prekomeren, saj dopušča 

dogovor med delavcem in delodajalcem, s katerim se lahko dogovorita o nadaljevanju 

delovnega razmerja iz razloga zagotovitve nemotenega delovnega procesa in tudi določita 

trajanje delovnega razmerja, ki pa mora biti primerno obrazloženo.  

Poseben status v tem primeru ima položaj rektorja kot neposredno voljenega organa, ki je tudi 

poslovodni organ. Njegov status je vezan na zmago na neposrednih volitvah in ne na 

imenovanje s strani določenega organa. Skladno s Statutom UM in pravili, ki urejajo volitve 

rektorja je vloga ostalih organov predvsem predlagalna, saj kandidate za rektorja lahko 

predlagajo senati članic univerze in Študentski svet UM, in potrdilna, saj  senat UM potrdi 

predloge kandidatov za rektorja. Posledično v okviru univerze tudi ni organa, ki bi bil 

pristojen za njegovo razrešitev, saj je to lahko le volilno telo, ki ga je izvolilo. Statut UM tako 
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avtonomno določa postopek razrešitve rektorja, ki ga lahko na predlog upravnega odbora UM, 

senata članice ali senata UM ali Študentskega sveta UM sproži senat UM na način, da 

volilnemu telesu predlaga razrešitev rektorja UM po enakem postopku kot velja za izvolitev 

rektorja.  

ZUJF in ZUPPJS16 tako ne povzročita in ne zahtevata avtomatičnega prenehanja mandata 

aktualnega rektorja, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne upokojitve. 

Odločitev ali bo opravljal svojo funkcijo do izteka mandata je tako v rokah rektorja kot 

poslovodnega organa. Če se slednji odloči, da ne bo izkoristil možnosti upokojitve in 

predčasnega prenehanja mandata, to ne predstavlja utemeljenih razlogov za razrešitev rektorja 

UM iz 299. člena Statuta UM, saj ne predstavlja kršitve zakonodaje Republike Slovenije ter 

predpisov, Statuta ali drugih splošnih aktov univerze. Morebitno prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi in upokojitev kot posledica je tako v rokah legitimno izvoljenih organov UM kot 

avtonomne univerze. Zakonodaja, ki predvideva upokojitev javnega uslužbenca z dopustnimi 

izjemami (in torej ne povzroča avtomatičnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi), ki zaseda 

najvišjo neposredno voljeno funkcijo na univerzi, zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev 

pravice do starostne upokojitve in izbiro prepušča njemu kot poslovodnemu organu UL, po 

našem mnenju ne predstavlja kršitve ustave in zakonodaje, ki izhajata iz avtonomije univerze 

in avtonomne ureditve izvolitve in razrešitve rektorja. 

 

2.Ali je obvezna upokojitev rektorja nesorazmeren poseg v prepoved diskriminacije 

prizadetega glede na starost?  

 

Omenjena zahteva nedvomno poseže na področje prepovedi diskriminacije glede na starost 

pri zaposlovanju in delu, s katerim se zadnjih nekaj desetletij ukvarjajo določena ustavna 

sodišča po svetu, še zlasti kanadsko, zadnjih nekaj let pa tudi Sodišče Evropske Unije in 

Ustavno sodišče Republike Slovenije. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi doseganja 

določene starosti javnega uslužbenca (ob izpolnjenih pogojih za polno starostno pokojnino) de 

facto pripelje do obvezne upokojitve javnega uslužbenca.  Obvezno upokojevanje predstavlja 

diskriminacije glede na starost par excellence, še posebej, ko govorimo o področju 

univerzitetnih učiteljev, kjer je potreba po dolgoletnem izobraževanju in usposabljanju za 

raziskovanje tako zahtevna, da zaposleni (raziskovalci, pedagogi, vodstveno osebje) na 



univerzi šele z leti pridobijo pravo usposobljenost in pravoveljavo. Poleg tega se njihova 

sposobnost za delo, ki je vezana predvsem na umsko in intelektualno delo z leti ne zmanjšuje 

po isti stopnji, kot morda velja za določene druge poklice, kjer je potrebna fizična sposobnost 

in moč ter so prisotne večje fizične obremenitve telesa.  

Primerjalno pravno gledano poznamo kar nekaj odločitev tujih ustavnih in vrhovnih sodišč v 

povezavi z diskriminacijo glede na starost in avtonomijo univerz, ki slovenskemu prostoru 

nudijo neprecenljiv vpogled v področje diskriminacije glede na starost, obveznega 

upokojevanja univerzitetnih visokošolskih učiteljev in učinka, ki ga ima le to na avtonomijo 

univerz. V tej praksi prednjači Vrhovno sodišče Kanade, ki je v nekajdesetletni judikaturi 

uspešno povezalo vprašanja diskriminacije, sposobnosti in dostojanstva posameznika ter 

avtonomije univerz. Kanadska Listina človekovih pravic in svoboščin (del ustave), vsebuje 

samostojno določbo o načelu enakopravnosti, ki v prvem odstavku 15. člena prepoveduje 

diskriminacijo na različnih podlagah, med drugim izrecno na podlagi starosti. V zadevi 

Harisson
29

 je odločalo o vprašanjih načela enakosti, enakosti pred zakonom in diskriminacije 

glede na starost v povezavi z obvezno upokojitvijo univerzitetnih učiteljev v starosti 65 let. 

Taka politika upokojevanja (uvedena že leta 1939) je bila določena s strani univerz samih. 

British Columbia Human Rights Act je nudil zaščito delavcem, mlajšim od 65 let, zato se je 

postavilo vprašanje, ali je to v skladu s 15. členom kanadske ustave, ki izrecno prepoveduje 

diskriminacijo glede na starost. Sodišče je menilo, da tovrstna meja (med 45 in 65 leti) ni 

razumna oziroma očitno upravičena v svobodni demokratični družbi.
30

  

Razlikovanje glede na starost se mora izkazati kot nerazumno in nepošteno, da ga lahko štejemo 

kot prepovedano diskriminacijo glede na starost (kot to izhaja prvega odstavka 15. člena 

ustave).
31

 Zanimivo je stališče sodišča, da zaščita pred diskriminacijo mlajših od 65 let ne 

predstavlja diskriminacije starejših od 65 let, saj predstavlja tovrstna določitev meje »izvrševanje 

diskrecije, ki jo zakonodajalcu dodeljuje ustava, da se sam odloči, če, kdaj in kako bo sprejemal 

zakonodajo na tem področju«.
32

 Podobno je v zadevi McKinney
33

 obravnavalo obvezno 

upokojevanje visokošolskih učiteljev v starosti 65 let, kot posledico politike same univerze, in 

dejstvo, da zaščita pred diskriminacijo zaradi starosti z zakonodajo ni bila uvedena za delavce, 
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starejše od 65 let. Problematično je bilo različno obravnavanje starejših od 65 let, s čimer naj bi 

bilo kršeno načelo enakosti in prepoved diskriminacije glede na starost.  

V zadevi Dickanson
34

 je sodišče prav tako obravnavalo obvezno upokojevanje univerzitetnih 

profesorjev. Sodniki so ponovili tezo, da je treba pri oblikovanju in obravnavanju zakonodaje 

s področja človekovih pravic le tem dati polno priznanje in učinek, izjeme od uresničevanja 

teh pravic pa je treba tolmačiti restriktivno. Jasno sporočilo sodišča je, da je treba presojati 

vsak primer posebej, saj pri diskriminaciji glede na starost lahko že manjša razlika v 

dejanskem stanju predstavlja povsem drugačno situacijo in končni izid spora. Treba je 

presoditi sorazmernost in upravičenost posega oziroma ukrepa, ki mora ustrezati t. i. testu 

minimalnega posega (minimal impairment test) in upoštevati, da je bilo sodišče v zadevah, 

kjer je presojalo obvezno upokojevanje, ki je bilo določeno s strani univerz samih, zelo 

»popustljivo«, tj. sama presoja ni bila posebej stroga. Sodišče je upoštevalo, da so univerze 

avtonomne na področju kadrovske politike ter da je obnavljanje univerzitetnega osebja 

vsekakor upravičen in legitimen cilj. Sodišče je opozorilo na posebnost starosti, saj vsak 

posameznik, ne glede na vero, raso, spol itd. s časom postane star(ejši).
35

  

Univerzitetnim profesorjem bi se tako moralo omogočiti, da se »dostojanstveno upokojijo«. 

Sodišče je večkrat opozorilo, da je obvezno upokojevanje še posebej težko upravičiti. Vsi se 

staramo z enako kronološko hitrostjo, vendar se staranje, kot funkcionalni vidik poteka 

kronološkega časa, pri posameznikih pojavlja v različnih stopnjah in obsegu ter je v veliki 

meri nepredvidljivo. V primerih, ko skrb za sposobnost delavca ali posameznika izvira iz 

ekonomskih kazalnikov in razlogov (npr. finančna kriza, varčevanje v javnem sektorju, 

varčevanje v zasebni gospodarski družbi), je skrb delodajalca povezana predvsem s 

produktivnostjo, okoliščine zaposlitve oziroma dela pa ne terjajo nobenih posebnih znanj ali 

sposobnosti, ki bi se bistveno zmanjšale s starostjo.  

Upravičena bi bila upokojitev, ko bi bil padec sposobnosti pri nekem posamezniku očiten.
36

 

Potrebna je individualizirana obravnava. Kot omenjeno, varčevanje ne more biti razlog 

oziroma zadostni legitimni cilj za obvezno upokojevanje univerzitetnih visokošolskih 

učiteljev, katerih sposobnost za opravljanje dela se ne zmanjšuje do mere, ko le tega ne bi 

mogli več opravljati kvalitetno.  

                                                           
34

 Dickason v. University of Alberta, [1992] 2 S.C.R. 1103 z dne 29. 9. 1992. 
35

 Ibid. 
36

 McIntyre J. v Ontario Human Rights Commission v. Borough of Etobicoke, točka 209. 



V Evropski uniji je bila novembra leta 2000 sprejeta Direktiva 2000/78/SE
37

 (t. i. Okvirna 

direktiva), ki določa štiri podlage (poleg starosti še spolna usmerjenost, vera ali prepričanje in 

invalidnost), na katerih je izrecno prepovedana diskriminacija pri zaposlovanju in delu. Pred 

sprejemom Okvirne direktive so redke države članice EU sprejele ukrepe na področju 

prepovedi diskriminacije glede na starost ali ji posvečale veliko pozornosti.
38

 Sodišče EU je v 

zadnjih nekaj letih obravnavalo ogromno zadev s področja prepovedi diskriminacije glede na 

starost pri zaposlovanju in delu. Sodišče EU pa je bilo tudi zgled nacionalnim sodiščem pri 

obravnavanju zadev v povezavi s prepovedjo diskriminacije glede na starost, nanj se je 

sklicevalo tudi Ustavno sodišče RS, ko je obravnavalo ZUJF in vprašanja kršitve prepovedi 

diskriminacije glede na starost in posega v avtonomijo univerz.  

Vsekakor ne gre za osamljene primere. V zadevi Vasil Ivanov Georgiev proti Tehnicheski 

universitet-Sofia, filial Plovdiv
39

 se je Sodišče EU ukvarjalo z obveznim upokojevanjem 

univerzitetnih profesorjev, ki so po dopolnjenem 65. letu starosti lahko sklenili le še pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas, ob dopolnjeni starosti 68 let pa so se bili prisiljeni upokojiti. V. I. 

Georgiev je začel delati na univerzi leta 1985, leta 2006 mu je prenehala pogodba o zaposlitvi, 

ker je dosegel starost 65 let, pogodbo o zaposlitvi mu je univerza podaljšala za določen čas 

enega leta, nato pa je bil imenovan za profesorja in pogodbo so mu ponovno podaljšali še za 

eno leto. Leta 2009, ko je dopolnil starost 68 let, mu je delovno razmerje prenehalo (obvezna 

upokojitev). V. I. Georgiev je vložil tožbo, kjer je zahteval, da se mu pogodba o zaposlitvi za 

določen čas spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ter tožbo v povezavi z 

odločbo rektorja, po kateri mu je prenehalo delovno razmerje.
40

 Sodišče EU je ugotovilo, da 

se nacionalna določba, ki univerzitetnim profesorjem po dopolnitvi starosti 68 let prepoveduje 

nadaljevanje dela (oziroma po dopolnitvi starosti 65 let nadaljevanje dela na podlagi pogodbe 

o zaposlitvi za nedoločen čas) oziroma poklica in predvideva obvezno upokojevanje, nanaša 

na pogoje zaposlitve in delovne pogoje ter tako sodi v okvir direktive ter predstavlja 

razlikovanje neposredno na podlagi starosti.
41

 To različno obravnavanje po mnenju sodišča 

pomeni različno oziroma neenako obravnavanje med mlajšimi in starejšimi univerzitetnimi 
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profesorji, saj za mlajše tovrstne omejitve sklepanja pogodb o zaposlovanju ne veljajo, na kar 

ne vpliva niti trditev bolgarske vlade, da jih ne postavlja v slabši položaj, saj da lahko še tri 

leta po dopolnjenem 65. letu starosti nadaljujejo z delom.
42

 Da bi bilo to razlikovanje glede na 

starost upravičeno, mora slediti objektivno in razumno utemeljenemu legitimnemu cilju, 

ukrepi za njegovo uresničevanje pa morajo biti nujni in primerni. Zakonodaja ne vsebuje 

izrecno določenega cilja, vendar to ne pomeni, da ga ni, saj se ga lahko opredeli z drugimi 

elementi. Univerza in vlada sta trdili, da je ukrep povezan s socialno politiko in politiko trga 

dela, kjer se upošteva specifičnost področja.  

Posredovali sta tudi nemška in slovaška vlada, ki sta legitimni cilj videli v zagotavljanju 

kakovosti raziskovanja in poučevanja prek zaposlovanja mlajših profesorjev ter razporeditve 

delovnih mest na način, ki vzpostavlja medgeneracijsko ravnovesje, kar je Sodišče EU 

ocenilo kot možen legitimen cilj zaposlovalne in socialne politike.
43

 Število profesorskih 

delovnih mest je omejeno (gre za razmeroma zaprt poklic), poleg tega pa je starost za 

upokojevanje določena višje kot za preostale poklice (možnost razmeroma dolge kariere). 

Upokojevanje nastopi, če so izpolnjeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine, lahko pa se 

delovno razmerje podaljša po 65. letu do dopolnjenega 68. leta, zato ukrep ne posega oziroma 

čezmerno ogroža legitimna upravičenja delavcev in ne presega tistega, kar je nujno za dosego 

ciljev zaposlovalne politike, če se cilje izpolnjuje dosledno in sistematično, kar mora preveriti 

nacionalno sodišče – npr. ali se res potem zaposluje mlade profesorje.
44

 Če so ti pogoji 

izpolnjeni in se cilji uresničujejo, potem nacionalna ureditev ne nasprotuje direktivi, saj so 

cilji, ki jim razlikovanje sledi, legitimni, način za njihovo uresničitev pa nujen in primeren; če 

bi nacionalno sodišče ugotovilo, da omenjeni pogoji v praksi niso izpolnjeni, bi lahko zavrnilo 

uporabo nacionalne zakonodaje.
45

   

Ustavno sodišče RS se je z obveznim upokojevanjem univerzitetnih visokošolskih učiteljev 

kot posledico prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZUJF na podlagi doseganja pogojev za 

polno pokojnino srečalo že v zadevi U-I-22/94
46

, ki je ne bomo ponovno obravnavali, saj je 

bila predstavljena že v odgovoru na prvo vprašanje v povezavi z avtonomijo državnih univerz. 

Najnovejša odločba, v kateri je Ustavno sodišče RS obravnavalo vprašanje prepovedi 
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diskriminacije, je odločba v zadevi št. U-I-146/12-35.
47

 Postopek za oceno ustavnosti je bil 

začet na zahtevo Varuhinje človekovih pravic. V svoji zahtevi z dne 13. 6. 2012 je Varuhinja 

izpodbijala 188. člen ZUJF
48

 iz razloga kršitve prepovedi diskriminacije na podlagi spola in 

starosti iz 14. člena (načelo enakopravnosti) Ustave RS v povezavi z 49. (svoboda dela) in 66. 

členom (avtonomija državnih univerz in visokih šol) Ustave RS. Ustavno sodišče je odločilo, 

da so izpodbijani členi (188. in 246. člen) ZUJF, »kolikor se nanašajo na javne uslužbence kot 

ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo.« Ustavno sodišče je 

ugotovilo diskriminacijo glede na spol, ne pa glede na starost. Podobno ni ugotovilo kršitve 

avtonomije državnih univerz in visokih šol.  

Zakonodajalčevi začasni ukrepi
49

 po ZUJF imajo trajne posledice za starejše javne uslužbence 

in njihov delovnopravni položaj. Predlagatelj je tudi menil, da ureditev posega v ustavno 

zagotovljeno avtonomijo državnih univerz in visokih šol, predvsem v njen kadrovski vidik, 

saj univerzam ne omogoča niti normalnega, daljšega časovnega prilagoditvenega obdobja - 

ZUJF je predvideval zelo kratko prehodno obdobje. Državni zbor je v odgovoru med drugim 

opozoril na prakso Sodišče EU in Ustavnega sodišča, ki nikoli ni izrecno zavzelo stališča, da 

je ureditev »avtomatično v neskladju z Ustavo, zgolj zaradi kriterija starosti pri prenehanju 

zaposlitve«. Poleg tega meni, da je od delodajalcev (npr. univerze) odvisno, ali se bo z nekom 

dogovorila za nadaljevanje delovnega razmerja iz razloga zagotovitve nemotenega delovnega 

procesa. Po mnenju zakonodajalca izpodbijana ureditev »pomeni uravnoteženje med 

različnimi interesi in generacijami«. Vlada meni, da izpodbijano prenehanje veljavnosti 

pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem ne predstavlja »neposrednega in obveznega 

upokojevanja«, ukrep pa »sledi deloma ciljem kadrovskega prestrukturiranja, spodbujanja 

dostopa do zaposlitve mlajšim delavcem, izboljšanja medgeneracijske porazdelitve dela in 

obvladovanja javnofinančnih izdatkov«. Socialna varnost prizadetim posameznikom je 

zagotovljena s starostno pokojnino, pravico do odpravnine in možnostjo nadaljevanja 

zaposlitve v zasebnem sektorju.
50
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 Ustavno sodišče je opozorilo na sui generis prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, do 

katere pride na podlagi ugotovitvenega sklepa delodajalca in ne na podlagi samega ZUJF.
51

 

Prekinitev delovnega razmerja tako ni avtomatična. Ustavno sodišče je v presoji povzelo 

navedene direktive in prakso Sodišča EU pri razlagi izpodbijanih določb ZUJF ter njihovi 

skladnosti s prepovedjo diskriminacije glede na starost in Ustavo RS.
52

 Ustavno sodišče RS 

do obravnavane zadeve ni podrobneje presojalo vprašanja prepovedi diskriminacije glede na 

starost.
53

 Ker je v obravnavani zadevi upoštevno pravo EU, mora Ustavno sodišče pri presoji 

ustavne dopustnosti izpodbijane ureditve upoštevati tudi pravo EU, vključno s sodno prakso 

Sodišča EU.
54

 Ustavno sodišče RS mora upoštevati direktivo 2000/78/SE, ki »državam 

članicam pušča široko polje presoje za upravičeno različno obravnavanje na podlagi starosti 

na področju zaposlovanja in trga dela, saj se v nacionalnem pravu lahko predvidijo primeri 

različnega obravnavanja zaradi starosti«, pri tem pa se sklicuje na 6. člen Okvirne direktive, ki 

določa, kdaj različno obravnavanje glede na starost ne pomeni diskriminacije (ukrep je 

objektivno in razumno utemeljen z legitimnim ciljem, načini uresničevanja pa so nujni in 

primerni). Pri tem Ustavno sodišče omeni 25. uvodno izjavo te direktive, ki po njegovem 

mnenju opozarja na bistveni del razlikovanja – razlikovanje med upravičenim različnim 

obravnavanjem in diskriminacijo.
55

 Ustavno sodišče pojasni, da »avtomatično prenehanje 

pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev po stališčih Sodišča EU pomeni 

diskriminacijo na podlagi starosti, ki pa je dopustna, če obstaja legitimen cilj in kadar so 

načini uresničevanja tega cilja primerni in nujni«,
56

 ter omeni, da je to posledica socialnih, 

demografskih, ekonomskih ozirov, tovrstna praksa pa je zelo razširjena. Zadnje sicer ne drži, 

saj je tovrstna praksa že kar nekaj let v upadanju (npr. v ZDA, Kanadi, Avstraliji), v 

Republiki Sloveniji pa smo jo zdaj uvedli leta 2012, medtem ko je prej nismo poznali.
57

 

Ukrep ima tudi določene negativne posledice za javne blagajne – odpravnine, zvišanje 

potrebnih sredstev za pokojnine, manjši zneski vplačanih sredstev v pokojninsko blagajno itd. 

Ustavno sodišče meni, da izpodbijani ukrep posega v pravico starejših javnih uslužbencev do 

nediskriminacijskega obravnavanja in je posledično potrebna presoja o ustavnosti posega 
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oziroma ukrepa, saj je »poseg v človekovo pravico ustavno dopusten, če temelji na ustavno 

dopustnem tj. stvarno upravičenem cilju in je v skladu s splošnim načelom sorazmernosti kot 

enem izmed načel pravne države. Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s splošnim načelom 

sorazmernosti opravi sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo 

treh vidikov posega, tj. presojo primernosti, nujnosti in sorazmernosti v ožjem pomenu.«
58

  

Ključni za presojo sta tako bili 1. ustavno dopusten cilj in 2. skladnost z načelom 

sorazmernosti
59

 kot enim izmed načel pravne države. Ustavno sodišče vidi temeljni namen 

ZUJF – podobno kot predlagatelji zahteve – v »zagotovitvi vzdržnosti javnih financ in 

zmanjšanje izdatkov proračuna«.  

Zanimivo je, kako je Ustavno sodišče pritrdilo mnenju Vlade RS, da »čeprav zakonodajalec ni 

izrecno opredelil posebnih ciljev izpodbijanega ukrepa, to ne pomeni, da izpodbijana ureditev 

nima (drugega) legitimnega cilja«
60

 ter, da je posledično treba uvrstiti mednje tudi cilje 

socialne politike, politike zaposlovanja, kadrovskega prestrukturiranja, vzpostavitve ugodne 

starostne strukture javnih uslužbencev, boljše medgeneracijske porazdelitve in cilje 

obvladovanja javnofinančnih izdatkov. Cilj zakonodajalca naj bi bil deloma doseči 

zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju (to posledično pomeni manj sredstev za 

plače), deloma pa spremeniti starostno strukturo javnih uslužbencev. Varčevanje je rdeča nit 

ZUJF, kar izhaja iz samega naslova zakona. Za obstoj drugih legitimnih ciljev bi morali 

obstajati prepričljivi argumenti, ki bi jih dejstva in izkazane posledice podpirale (česar pri 

uravnoteženju starostne strukture ni). Ustavno sodišče zavzame stališče o obstoju več ciljev, 

saj po praksi Sodišča EU sklicevanje oziroma »soobstoj več ciljev ne ovira obstoja 

legitimnega cilja«, kar pomeni, da »ustavno sodišče lahko poleg temeljnega zakonsko 

opredeljenega cilja upošteva tudi cilje, ki jih je mogoče opredeliti na podlagi drugih okoliščin. 

Glede na navedeno je Ustavno sodišče poleg zakonsko opredeljenega cilja (zagotovitev 

vzdržnih javnih financ in zmanjšanje izdatkov proračuna) upoštevalo tudi cilj, ki izhaja iz 

zakonodajnega gradiva in ki ga je v svojem mnenju navedla Vlada, in sicer vzpostavitev 

ugodne starostne strukture javnih uslužbencev. Po oceni ustavnega sodišča je očiten cilj 

izpodbijane ureditve tudi preprečitev morebitnih sporov o sposobnosti zaposlenega za 

opravljanje dela po določeni starosti.«
61

 Ustavno sodišče je presojalo ustavno dopustnost treh 
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temeljnih ciljev: 1. zakonski cilj – vzdržnost javnih financ (»varčevanje«, proračunski oziri 

itd.), 2. cilj, naveden s strani Vlade – ugodna oziroma uravnotežena starostna struktura, in 3. 

cilj po oceni Ustavnega sodišča – preprečitev sporov o sposobnosti. Varčevanje oziroma 

vzdržnost javnih financ kot cilj, ki izhaja iz samega naslova in ciljev zakona, sam ne more 

»pomeniti legitimnega cilja v smislu prvega odstavka 6. člena Direktive 2000/78/ES«.
62

 Ta 

cilj sam po sebi ni dovolj za upravičenje razlikovanja glede na starost in nujno potrebuje še 

ostale cilje, ki ga dopolnjujejo. Čeprav je temeljni, je mogoče tehtati tudi pomembnost drugih 

ciljev, ki morda ne izvirajo neposredno in izrecno iz samega zakona. Ustavno sodišče potrdi, 

da »je temeljni cilj izpodbijanega ukrepa zagotovitev vzdržnih javnih financ, kar na področju 

zaposlovanja pomeni zmanjšanje obsega mase za plače v javnem sektorju«.
63

 Varčevanje je 

lahko legitimen cilj le v komplementarnem odnosu z drugimi legitimnimi cilji, ki morajo biti 

prepričljivo izkazani in ne nepomembni.  

Ustavno sodišče v odločbi, sklicujoč se na prakso Sodišča EU, kot možna legitimna cilja 

omeni »spodbujanje zaposlovanja, zlasti če gre za olajšanje dostopa mladih do nekega 

poklica« in »vzpostavitev uravnotežene starostne strukture, za zagotovitev boljše kakovosti 

itd.«.
64

 Ker varčevanje samo ne zadošča za upravičenost razlikovanja glede na starost, »je 

moralo Ustavno sodišče presoditi, ali sta vzpostavitev uravnotežene starostne strukture javnih 

uslužbencev in preprečitev morebitnih sporov o tem, ali je javni uslužbenec sposoben 

opravljati delo po določeni starosti, ustavno dopustna cilja«.
65

 Vlada je med argumenti kot cilj 

navedla tudi ugodno starostno strukturo javnih uslužbencev.
66

 Pri tem je Ustavno sodišče 

preverilo podatke o starostni strukturi zaposlenih v organih državne uprave (ti podatki so 

seveda zelo pomanjkljivi, saj zajemajo zgolj približno četrtino vseh javnih uslužbencev, ki so 

zaposleni po različnih delih javne uprave) in ugotovilo, da se je pred uveljavitvijo ZUJF 

znižal delež mlajših zaposlenih (od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2012 je v skupini zaposlenih 

mlajših od 30 let padel iz 18,6 odstotka na 12,4 odstotka) ter da mlajši uživajo nižjo varnost 

zaposlitve glede na obliko pogodb o zaposlitvi.  

Podatki po sprejetju ZUJF pa kažejo, da se strukturni razkorak med generacijami po sprejetju 

ZUJF samo povečuje (manjša se število zaposlenih mlajših in veča število zaposlenih 
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starejših). Vendar tega Ustavno sodišče ni uporabilo kot argument, ki dejansko zmanjšuje 

oziroma izniči »legitimni« cilj, ki naj bi ga zasledoval ZUJF.  

Glavna težava ZUJF je na strani »novega« zaposlovanja – ZUJF namreč v 183. členu
67

 določa 

»omejitve zaposlovanja«. Ustavno sodišče v odločbi zagovarja stališče, da omogoča različna 

starost zaposlenih prenašanje izkušenj (starejši na mlajše) in prenašanje novih znanj (mlajši na 

starejše), kar pripomore k zagotavljanju višje kakovosti javnih služb. Upoštevajoč ZUJF kot 

celoto, je varčevanje več kot očitno ne samo temeljni in prevladujoči cilj, temveč edini cilj. 

Če upoštevamo elemente ZUJF, ugotovimo, da ne nakazujejo zadostne težnje po zasledovanju 

legitimnega cilja uravnotežene starostne strukture. Tretji cilj je po oceni Ustavnega sodišča 

»preprečitev sporov o tem, ali je zaposleni sposoben opravljati delo po določeni starosti«, kar 

»lahko pomeni hud poseg v osebno integriteto zaposlenih, ki so bili v svoji aktivni dobi lahko 

zelo uspešni, pa jim pešanje moči v starosti onemogoča doseganje minimalnih delovnih 

rezultatov, s čimer se težko sprijaznijo«.
68

 Ta cilj, ki ga je ocenilo Ustavno sodišče, ne izvira 

iz ZUJF. Tu je lahko kršena osebna integriteta (dostojanstvo) sposobnim javnim uslužbencem, 

ki so se prisiljeni upokojiti (ali zaposliti zunaj javnega sektorja) na podlagi golega dejstva, da 

so dosegli neko starost in izpolnjujejo pogoje za polno starostno pokojnino. Za kakovnostne 

storitve javnega sektorja bi morali ohraniti zaposlitev sposobnih starejši javnih uslužbencev, 

da bi lahko ti svoje izkušnje prenašali na mlajše. Ustavno sodišče v odločbi ocenjuje, »da 

poseg v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja sledi ustavno dopustnim ciljem in s 

tega vidika ni nedopusten«.
69

 Ustavno sodišče je tudi ocenilo, da je ukrep »novega načina 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi« primeren za dosego cilja vzdržnosti javnih financ in 

znižanja mase plač.
70

  

Po mnenju Ustavnega sodišča je »izpodbijana ureditev […] primeren ukrep za dosego cilja 

vzpostavitve ugodne starostne strukture javnih uslužbencev. Omogoča namreč sprostitev 

delovnih mest, ki jih zasedajo delavci z že izpolnjenimi pogoji za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine. Ta delovna mesta bodo v kratkem na voljo mlajšim že zaposlenim 

javnim uslužbencem s sistemom napredovanj in notranjih razporeditev. S prenehanjem 

veljavnosti pogodb o zaposlitvi starejših javnih uslužbencev se bo delež mlajših javnih 

uslužbencev predvidoma povečal, medgeneracijsko ravnovesje se bo popravilo, kadrovska 
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struktura zaposlenih v javnem sektorju pa se bo pomladila. Ustavno sodišče je ocenilo, da je 

»ukrep […] primeren za dosego cilja preprečevanja sporov o sposobnosti javnega uslužbenca 

za opravljanje dela po neki starosti«.
71

 Pri ugotavljanju sposobnosti težava ni ugotavljanje ali 

celo individualno testiranje sposobnosti posameznikov, če testiranje ne krši njihovega 

dostojanstva.  

Posledica tega je, da se zaradi posameznikov, ki ne bi bili več sposobni kakovostno opravljati 

dela, onemogoči delo v javnem sektorju tudi sposobnim, čeprav bi ti prestali »testiranje«, s 

čimer se niža kakovost javnih služb. Že zdaj obstajajo testi oziroma presoje sposobnost (npr. v 

visokošolskem prostoru izpolnjevanje habilitacijskih meril), ti »testi, ocenjevanja itd.« pa so 

neodvisni od starosti posameznega javnega uslužbenca. Zanimiva so tri odklonilna ločena 

mnenja ustavnih sodnic, ki si zaslužijo podrobnejše obravnave. Po mnenju sodnice dr. 

Jadranke Sovdat v obravnavani zadevi gre za diskriminacijo glede na starost, »ki z večinsko 

odločitvijo ostaja v pravnem redu«.
72

  

Sodnica se ne strinja z utemeljitvijo ustavno dopustnih ciljev ter presojo njihove nujnosti in 

primernosti za dosego zasledovanih ciljev. Omeni, da »zgolj zaradi proračunskih razlogov 

diskriminacije ni mogoče dopustiti, če se jim pridružijo še drugi, sicer legitimni razlogi, pa 

lahko postanejo proračunski razlogi (sami po sebi) legitimen cilj, za razlikovanje glede na 

starost«.
73

 Proračunski oziri nikoli ne morejo biti legitimni cilji, čeprav se jim morda 

pridružijo drugi legitimni cilji, saj »legitimnost drugih ciljev ne legitimira tudi proračunskih 

ciljev«, pri čemer se sklicuje na prakso Sodišča EU, ki nikoli ne postavi v ospredje 

proračunskih ozirov, temveč argumentira samo legitimne cilje, kot je vzpostavitev 

uravnotežene, ugodne starostne strukture, menjavo generacij, olajšanje zaposlovanja mladih.  

Glede na že povedano vidimo, da glede na ZUJF ne moremo govoriti o menjavi generacij in 

uravnoteženi starostni strukturi. Tako je prevladujoči in edini resnični legitimni cilj, ki ga 

zasleduje ZUJF, »vzdržnost javnih financ«. Izjeme, ki jih predvideva ZUJF (možnost 

podaljšanja pogodbe o zaposlitvi in nadaljevanje dela brez predvidene omejitve), tako »vodijo 

v nasprotno stran od cilja«,
74

 saj so izjeme zastavljene zelo široko, kar je še posebej razvidno 

pri obrazložitvi odločbe Ustavnega sodišča v povezavi s posegom v kadrovsko avtonomijo 

državnih univerz.  
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V svojem odklonilnem ločenem mnenju sodnica dr. Etelka Korpič Horvat meni, da so 

»javnofinančni cilji pa so bili po [njenem] mnenju očitno edini cilj tega zakona, sami po sebi 

pa taki cilji za poseg v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja niso dopustni«.
75

 

Sodišče EU nikoli ni upoštevalo javnofinančnih ciljev kot temeljnih, zato je sporna določitev 

tega kot »primarnega legitimnega cilja za dopustitev diskriminacije«. Sodnica meni, da je 

razumno, da se ohrani zaposlitev tistih, ki so sposobni dosegati dobre rezultate, ne glede na 

starost, tistim, ki pa ne, pa se odpove pogodba o zaposlitvi, pri čemer se upošteva individualne 

sposobnosti in rezultate dela slehernega javnega uslužbenca ne glede na starost.
76

 Ukrep 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi je nesorazmeren, ker ne povzroči zgolj finančnih posledic, 

temveč je treba upoštevati tudi »nepremoženjski vidik, ker gre za poseg v ustvarjalne 

sposobnosti človeka, v njegovo bistvo, v osebnost, v poseg v njegovo dostojanstvo«.  

V odklonilnem ločenem mnenju sodnice dr. Dunje Jadek Pensa sodnica omeni, da sodi starost 

»med suspektne osebne okoliščine. To pomeni, da sodi v polje prepovedanih (osebnih) 

kriterijev za razlikovanje, morebitno dopustnost odstopanja od te prepovedi pa je treba šteti za 

izjemo, ki terja ozko razlago.« Meni tudi, »da so proračunski oziri lahko le osnova za izbiro 

socialne politike države, medtem ko sami zase sploh ne sodijo med tiste legitimne cilje, ki po 

prvem odstavku 6. člena Direktive 2000/78/ES lahko utemeljijo različno obravnavanje glede 

na starost«.
77

 Temeljni cilj zakona in ne zgolj »stranski« cilj je varčevanje.  

Ne glede na izražene pomisleke in vprašanje, ali bi takšna odločitev Ustavnega sodišča lahko 

uspešno prestala presojo pred Sodiščem EU, je seveda odločba omogočila nadaljnjo uporabo 

188. člena ZUJF-a, ki je prenehala veljati s koncem leta 2015. Drugo pa je vprašanje, ali bi 

lahko tudi ureditev, ki ga je nadomestila (11. člen ZUPPJS16), prestala ustavno sodno 

presojo, glede na to, da ob obravnavanih slabostih dosedanje ureditve vsebuje še eno: 

omogoča namreč podaljševanje delovnega razmerja za največ eno leto. Poleg tega je bil novi 

ukrep sprejet šele v času trajanja mandata rektorja in ne pred njim, o čemer bo govor v 

nadaljevanju.  

Če pogledamo na konkreten primer rektorja Univerze v Mariboru, bi ukrep prekinitve 

pogodbe o zaposlitvi težko prestal teste, ki so jih vpeljala različna sodišča. Bistveni razlogi 

zaradi katerih je Vlada RS sprejela ZUJF in kasneje ZUPPJS16 naj bi bili tudi kadrovsko 

prestrukturiranje, zaposlovanje mlajših generacij, boljša medgeneracijska porazdelitev dela in 
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obvladovanje javnofinančnih izdatkov. Vsekakor se s prenehanjem delovnega razmerja 

rektorja ne sledi legitimnim razlogom, ki bi upravičevali razlikovanje glede na starost. S 

finančnega vidika ne bo prihrankov, ker bi moral rektorja kot poslovodno osebo UM 

nadomestiti nekdo drug, ki bi prejemal enako višino plače. ZUJF in ZUPPJS16, kot izhaja že 

iz naslovov zakonov, zasledujeta cilj varčevanja in stabilizacije javnih financ. Slednje bi 

lahko upravičevalo prenehanje delovnega razmerja rektorja le ob obstoju dodatnih legitimnih 

ciljev, kjer finančni vidik oziroma varčevanje ne bi bil prevladujoč. Tu so tudi finančni učinki 

zanemarljivi oziroma bi predčasno (pred potekom mandata) prenehanje delovnega razmerja 

rektorju povzročilo dodatne stroške v obliki izvedbe novih volitev, odpravnine, kadrovskih 

menjav na rektoratu. Pri rektorju tudi ni izpolnjen legitimni cilj menjave generacij, saj veljajo 

za zasedbo funkcije rektorja posebej strogi pogoji skladno s statutom UM in ga ne morejo 

nadomestiti mlajši sodelavci, ki ne izpolnjujejo strokovnih pogojev. Rektorji so že po sami 

logiki strogih zahtev za zasedbo funkcije avtomatično izkušeni in pravilom starejši 

posamezniki, ki so sposobni opravljati to funkcijo.  

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi predvideva tudi, da posameznik ni več sposoben kvalitetno 

opravljati svojeega dela, kar bi bilo primerneje presojati individualno, v nasprotnem primeru 

je ogroženo dostojanstvo posameznika. V konkretnem primeru pa gre za funkcijo, ne za 

običajno delo. Nekatere funkcije se opravljajo nepoklicno, druge pa poklicno. V slednjem 

primeru je delovno razmerje posledica funkcije in ne funkcija posledica delovnega razmerja. 

Zato funkcija ne more biti odvisna od delovnega razmerja, temveč je ravno nasprotno. To 

pomeni, da sta delovno razmerje in funkcija dve ločeni pravni kategoriji, ki pri poklicnem 

opravljanju funkcije praviloma delujeta kot celota. Če pa pride do razdružitve, potem to nima 

in ne more imeti nobenega vpliva niti na trajanje niti na vsebino funkcije. To je še posebej 

jasno, kadar je možna izbira načina opravljanja funkcije, kajti v tem primeru je povsem 

očitno, da izbira kot tudi sprememba izbire glede poklicnosti oziroma nepoklicnosti 

opravljanja funkcije nima prav nobenega vpliva na samo funkcijo. Funkcija je namreč vedno 

posledica nekega pooblastila, se pravi mandata, in je zato povsem neodvisna od delovnega 

razmerja. Od narave funkcije je zato odvisno ali se opravlja poklicno ali nepoklicno, kar je 

praviloma predpisano v ustreznih pravnih aktih. Seveda se nekatere funkcije lahko opravljajo 

samo, če je nosilec funkcije v delovnem razmerju z institucijo. To seveda v celoti velja za 

vodstvene funkcije v javnih zavodih, torej tudi glede konkretnega primera. Toda tudi v takem 

primeru je delovno razmerje podrejeno funkciji – in ne nasprotno.   



Upoštevajoč obsežno prakso predvsem Sodišča EU in teste, ki jih je razvilo, bi konkretni 

primer in ukrep avtomatičnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi rektorju UM težko prestal test 

ali ukrep sledi objektivno in razumno utemeljenemu legitimnemu cilju, ukrepi za njegovo 

uresničevanje pa so nujni in primerni in upravičil diskriminacijo glede na starost. Ukrep 

avtomatične prekinitve pogodbe o zaposlitvi rektorju sklicujoč se na ZUJF in kasneje 

ZUPPJS16 pa bi izpolnjeval vse kriterije potrebne za sklep, da gre za ukrep, ki diskriminira 

glede na starost. 

 

3. Ali sta obvezna upokojitev rektorja in prenehanje njegovega mandata kršitev volilne 

pravice? 

 

Pomen, narava in pristojnosti individualne funkcije pomembno vplivajo na način izvolitve 

njenega nosilca. In obratno, način izbire nosilcev posameznih funkcij pomembno vpliva na 

stabilnost njihovega položaja, na njihovo vlogo, vpliv in uveljavljanje odgovornosti. Čim 

doslednejše so uveljavljena temeljna načela volilnega sistema, čim bolj neposredne, svobodne 

in poštene so volitve, tem večjo legitimnost dajejo nosilcu funkcije. Volilna pravica, tako 

aktivna (glasovanje na volitvah) kot pasivna (kandidiranje), je po Ustavi določena kot splošna 

in enaka, pridobi se z dopolnitvijo 18. leta starosti in velja za volitve poslancev Državnega 

zbora in volitve Predsednika republike, z določenimi posebnostmi (posredne volitve 

predstavnikov poklicnih interesov) pa tudi za volitve članov Državnega sveta. Z neposrednimi 

volitvami pa se izbirajo tudi nosilci nedržavnih funkcij, na primer v okviru lokalne 

samouprave (volitve županov in občinskih svetnikov), pa tudi posameznih nosilcev funkcij v 

zavodih, kot je funkcija rektorja univerze. Tudi pri slednjih volitvah se smiselno uporabljajo 

načela volilnega sistema, ki so predpisana z Ustavo in zakonom za državne volitve, seveda 

prilagojena posebnostim funkcije, za katero gre. Ko gre za individualne funkcije seveda 

prihajajo v poštev predvsem pravila, ki se uporabljajo za večinske volitve, na primer volitve 

občinskih svetnikov v manjših občinah in županov ter volitve Predsednika republike in ne 

tista, ki se nanašajo na proporcionalne volitve poslancev Državnega zbora in občinskih 

svetnikov v večjih občinah ali posredne volitve članov Državnega sveta.  

Ne glede na to, za kakšno funkcijo gre, je smiselno v čim večji meri upoštevati načeli 

svobodnih volitev in tajnosti glasovanja, za kateri pravi prof. dr. Franc Grad, da sta temeljni 



načeli glede izvrševanja volilne pravice.
78

 Avtor poudarja, da se »vzorec državnih volitev bolj 

ali manj prenaša na druge  volitve, če seveda njihova narava to dopušča. V sodobnih volilnih 

sistemih za državne volitve so se namreč izoblikovala nekatera pravila in jamstva, ki 

zagotavljajo demokratičnost volitev, in jih – vsaj v osnovni obliki – ni mogoče zanemariti tudi 

pri drugih volitvah. Glede na to, lahko kot volilni sistem neke države v najširšem pomenu 

razumemo tudi vse volitve zunaj državne sfere.«   

Na volitve ne smemo gledati samo z vidika funkcije za katero gre, temveč tudi z vidika 

posameznikov kot volivcev, ki jim volilna pravica daje možnost neposrednega vpliva na 

izbiro nosilcev različnih funkcij. Volitve so s tega vidika predvsem neposredne volitve, pri 

posrednih volitvah (npr. volitve predsednika vlade v parlamentu) gre bolj ali manj za 

imenovanje nosilcev funkcij s strani neposredno izvoljenih predstavnikov. Posameznikova 

volilna pravica kot z Ustavo priznana človekova pravica ima dva vidika, aktivnega, ko gre za 

glasovanje kot obliko neposrednega sodelovanja pri izbiri kandidatov in pasivnega, ko gre za 

pravico posameznika, da se sam poteguje za (državne) funkcije.  

Ko gre za nedržavne funkcije, se ni mogoče neposredno sklicevati na volilno pravico, kot je 

zapisana v 43. členu Ustave (volilna pravica), pač pa se je mogoče sklicevati na druge ustavne 

pravice,
79

 še zlasti na pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. V 44. členu 

namreč Ustava
80

 določa pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ki po razlagi 

prof. dr. Igorja Kaučiča zajema tudi upravljanje negospodarskih dejavnosti kot je šolstvo.
81

 

Tudi Ustavno sodišče meni, da se sodelovanje pri upravljanju javnih zadev nanaša tudi na 

univerzo. Tako v odločbi v zadevi št. U-I-34/94 pravi: »Visoko šolstvo, ki ga mora 

organizirati država, je nesporno pomembna javna zadeva."  

 

Sodobno ustavno pravo in volilno pravo v Sloveniji poudarjata kot sestavino pasivne volilne 

pravice (ki bi utegnila biti posebnega pomena za primer, ki ga obravnavamo) tudi pravico 

izvrševati mandat v primeru uspeha na volitvah in prepovedujeta poseganje v ta vidik pasivne 
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volilne pravice oziroma v položaj izvoljenega »iz razlogov, ki so nastali že v postopku ali 

prej«,
 82

 razen če je takšna omejitev predhodno izrecno nedvoumno  opredeljena z zakonsko 

normo, ki je skladna z Ustavo.Način izvolitve rektorja Univerze v Mariboru, kot je urejen z 

Zakonom o visokem šolstvu (Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-

UPB7), Stran 2977, Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012) in v univerzitetnih aktih 

(statut univerze, pravilnik o volitvah rektorja)  je očitno namenjen predvsem temu, da bi bila 

funkcija rektorja in položaj tistega, ki jo opravlja, kar najbolj legitimna. Že iz Zakona o 

visokem šolstvu izhaja, da rektorja volijo neposredno vsi učitelji, znanstveni delavci in 

sodelavci ter del študentov.
83

 Takšen način volitev je neobičajen, bistveno odstopa tudi od 

načina imenovanja dekanov fakultet, da niti ne omenjamo direktorjev številnih drugih 

zavodov in zagotavlja rektorju zelo vpliven in stabilen položaj na univerzi in pri njenem 

predstavljanju, zlasti v meduniverzitetni domači in mednarodni sferi.  

Je pa ta  način volitev rektorja skladen tako z univerzitetno tradicijo kot z izredno zahtevnimi 

nalogami, ki jih Zakon o visokem šolstvu in statut Univerze v Mariboru zaupata rektorju. Po 

Zakonu o visokem šolstvu rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo in njen senat, usklajuje 

delovanje univerze, skrbi za zakonitost njenega dela, v soglasju s senatom sprejema akte, s 

katerimi ureja merila o kakovosti univerze, študijske programe, znanstveno-raziskovalnega, 

umetniškega in strokovnega dela, promovira doktorje znanosti, podeljuje nagrade univerze 

itd.  

Volitev rektorja ne moremo primerjati z direktorji zavodov, katerim so namenjena na primer 

navodila, ki jih glede podaljšanja dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, pošiljajo z 

Ministrstva za javno upravo (Direktorat za javni sektor, po pooblastilu ministra Štefka Korade 

Purg, višja sekretarka, Ljubljana, 7. januarja 2016), h katerim se bomo še vrnili. Zakaj ne? 

Pogoji, ki ji morajo izpolnjevati kandidati za rektorja so veliko zahtevnejši, kot veljajo na 

primer za katero koli politično funkcijo v zakonodajni in izvršilni oblasti, uradniški položaj in 

tudi strožji od pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sodniška mesta na slovenskih 

rednih sodiščih, ustavnem sodišču in na evropskih in drugih mednarodnih sodiščih. Kandidat 

za rektorja mora biti univerzitetni učitelj z najvišjim nazivom (redni profesor), ki ga podeljuje 

Senat univerze (54. člen Zakona o visokem šolstvu). Težko je opredeliti posebno kakovost, ki 
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izvira iz volilnega telesa, ki voli rektorja, saj so v njem vsi asistenti, docenti, izredni in redni 

profesorji, znanstveni svetniki in drugi znanstveni delavci in sodelavci, pri čemer velja 

upoštevati, da temu volilnemu telesu daje poseben pomen to, da gre za akademsko skupnost 

univerze in njenih članic, v konkretnem primeru pri tako uveljavljeni in razvejano 

organizirani univerzi kot je Univerza v Mariboru.  

 

Glede na položaj, ki mu ga dajejo Zakon o visokem šolstvu in univerzitetni pravni akti, je 

rektor mnogo več kot samo primus inter pares,  zamišljen je namreč kot akademski starešina 

in moralna avtoriteta akademske skupnosti in etični vzor za študente, učitelje, raziskovalce in 

druge zaposlene. Po zgodovinskih izročilih je rektor tradicionalno predstavljal celo vrhovno 

znanstveno avtoriteto, kot vodja kolegija, ki ga sestavljajo ordinariji posameznih znanstvenih 

panog. Takšno, morda že zastarelo gledanje, bi bilo smiselno upoštevati tudi danes, vsaj 

toliko, da ne bi nasedli enačenju akademske skupnosti univerzitetnih učiteljev z zborom 

državnih uslužbencev ali celo zborom sp-jev, če omenimo še komercializacijo kot drugo 

nevarnost za deformiranje odnosov na univerzi ob razdiralni logiki državne birokracije, ki ne 

upošteva specifičnosti univerzitetnega prostora. Seveda nihče ne trdi, da je idealno zamišljena 

funkcija rektorja že sama po sebi garancija, da ne bi prihajalo znotraj univerz do posameznih 

dejanj in deformacij, ki niso vredne univerzitetnih učiteljev in vodstev fakultet in univerz in 

povzročajo erozijo njihove avtoritete v javnosti in znotraj univerz, ko si kaj takega privoščijo.  

Na mariborski univerzi je pozicija rektorja morda včasih preveč podobna direktorski funkciji, 

zato bi morala biti ravno država tista, ki bi skrbela za to, da funkcije rektorja ne reducira na 

uslužbensko ali upravljavsko birokratsko pozicijo.   

Za rektorja je nujen poseben tretman pri presoji njegovih pristojnosti in odgovornosti, pri 

čemer je še posebej občutljivo vprašanje skrajševanja mandatne dobe, za katero je bil 

izvoljen. Namesto primerjave z direktorjem nekega zavoda, je na mestu primerjava s tako 

pomembnimi funkcijami kot so predsednik SAZU, predsednik Ustavnega sodišča ali 

predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice.  

Položaj rektorja Univerze v Mariboru dodatno krepijo določbe univerzitetnega statuta. Statut 

določa, da je  Univerza v Mariboru avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja 

izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih 

znanstvenih oziroma strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s 

posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, 



univerzitetne in podiplomske izobrazbe in opravlja svoje poslanstvo na mednarodnem, 

nacionalnem in regionalnem nivoju.  

Univerza v Mariboru deluje po načelih avtonomije, ki ji zagotavljajo svobodo raziskovanja, 

posredovanja znanja in umetniškega ustvarjanja, samostojno urejanje organizacije in 

delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov, določanje 

študijskega režima, volitve in izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev in druga upravičenja skladno z ustavo in zakonom. Zaradi takšne 

funkcije Univerze je treba v konkretnem primeru upoštevati številne z Ustavo določene 

pravice in načela, poleg že omenjene volilne pravice in pravice do upravljanja javnih zadev še 

načelo avtonomije univerz, svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja itd. 

Po statutu rektor zastopa in predstavlja univerzo samostojno brez omejitev, razen pri 

razpolaganju z nepremičninami, ko je potrebno soglasje upravnega odbora univerze. Kadar 

rektor prenese na dekana članice, direktorja druge članice ali na druge osebe pooblastila in 

naloge, za katere je po zakonu in statutu pristojen rektor, mora pooblaščena oseba zagotavljati 

zakonitost, pravilnost in skrbno izvajanje prenesenih nalog, tako da z njenimi odločitvami ne 

nastajajo kršitve zakona in predpisov ali druga škoda. Rektor lahko izdano pooblastilo 

prekliče in razveljavi, če so za to podani utemeljeni razlogi. 

 

Rektor je ključni povezovalni dejavnik usklajenega in učinkovitega delovanja univerze. Med 

drugim povezuje delovanje organov univerze (senat, upravni odbor, študentski svet) ter skrbi 

za usklajeno delovanje rektorata in dekanatov oziroma tajništev ter razvejane mreže 

univerzitetnih institucij in organizacijskih enot univerze in njenih članic, kot so katedre, 

inštituti, oddelki, pedagoško-raziskovalni in drugi centri, laboratoriji in knjižnice itd.  

 

Rektor univerze sklicuje in vodi seje senata in skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov senata in 

upravnega odbora. Poleg tega je strokovni vodja in poslovodni organ univerze. Njegove 

naloge so v statutu širše določene kot v Zakonu o visokem šolstvu. Organizira in vodi delo in 

poslovanje univerze, zastopa univerzo in opravlja naslednje naloge: usklajuje izobraževalno, 

znanstvenoraziskovalno oz. umetniško in drugo delo na univerzi; skrbi in odgovarja za 

zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi 

predpisi ter splošnimi akti univerze; ima pravico in dolžnost opozoriti organe in delavce s 

posebnimi pooblastili univerze in članic univerze na nezakonite odločitve in jih v primerih, ko 



ti na teh odločitvah vztrajajo, zadržati in o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko 

šolstvo; skrbi za uresničevanje razvojnega načrta univerze in letnega finančnega načrta; 

predlaga Senatu univerze ustanavljanje in organizacijske spremembe univerzitetnih kateder, 

inštitutov in centrov ter imenuje njihove predstojnike; določa organizacijo in sistemizacijo 

univerze in njenih članic s splošnim aktom univerze, skladno s statutom; na predlog dekana 

odloča o delovnih razmerjih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških 

programov iz nacionalnega programa visokega šolstva; na predlog dekana članice oziroma na 

predlog pooblaščenega delavca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij drugih 

delavcev na univerzi oziroma članici za nedoločen čas; s posebnim aktom določi postopke za 

vodenje kadrovske baze univerze in sporočanja kadrovskih sprememb, s soglasjem Senata 

sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, 

umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti (samoevalvacija univerze); na predlog glavnega tajnika oziroma na predlog dekana 

članice daje soglasje za delo pri drugih pravnih osebah; imenuje glavnega tajnika univerze na 

osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja Senata univerze; na predlog dekana članice 

imenuje tajnika članice ter ga lahko razreši; odloča o delovnih razmerjih delavcev rektorata in 

organizacijskih enot na nivoju univerze ter imenuje vršilce dolžnosti za posamezne funkcije 

oziroma dela; razpisuje volitve v organe univerze, če Statut ali drug splošni akt univerze ne 

določa drugače; ustanavlja, imenuje in razrešuje delovne skupine, komisije in druga delovna 

telesa na nivoju univerze; najmanj enkrat letno poroča o delu univerze Senatu in Upravnemu 

odboru univerze ter ustanovitelju univerze; promovira doktorje znanosti in častne doktorje; 

podeljuje univerzitetna priznanja in nagrade; skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja 

kakovosti univerze in izvaja razvojni program univerze; opravlja druge naloge v skladu z 

zakonom, drugimi predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze.  

Rektor tudi vodi kolegij dekanov in se udeležuje srečanj rektorske konference, ki sprejema 

skupna stališča, mnenja, predloge in smernice za delo ter jih posreduje pristojnim državnim 

organom, svojim fakultetam in visokim strokovnim šolam.  

Iz teh, z zakonom in s statutom določenih nalog izhaja, da je rektor zamišljen kot ključno 

gibalo univerze in je med drugim odgovoren za sklepanje dogovorov z javnimi uslužbenci ter 

univerzitetnimi in fakultetnimi funkcionarji, ki so po 188. členu ZUJF-a izpolnili pogoje za 

upokojitev in se morajo upokojiti, in sicer o podaljšanju oziroma nadaljevanju delovnega 

razmerja, kadar bi bil zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi moten delovni proces. Če bi 



hotel kdo v temeljih zamajati delovanje univerze in v kar največji meri za dalj časa zmotiti 

delovne procese, ki na njej potekajo, bi moral zahtevati ravno prenehanje funkcije rektorja 

pred potekom njegovega mandata. Težko si je zamisliti kaj bolj rušilnega za neko univerzo 

kot če bi se kaj takega poskušalo doseči od zunaj, s strani izvršilne državne oblasti. Poleg tega 

nad rektorjem v univerzi ni drugega organa, s katerim bi rektor lahko sklenil dogovor o 

nadaljevanju delovnega razmerja. Zato formula, ki jo Ministrstvo za upravo uporablja za 

podobne primere, namreč, da naj bi bil za takšen dogovor odgovoren tisti, ki direktorja zavoda 

imenuje (in to ne glede na mandatno dobo), za ta primer ni uporaben. Rektor namreč ni 

imenovani državni uslužbenec, temveč je izvoljen organ univerze, ki po ustavi uživa 

avtonomijo. Kako naj bi volilno telo, ki rektorja voli, z njim sklepalo dogovor o podaljševanju 

delovnega razmerja, ko pa je sestavljeno iz vseh učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 

ter dela študentov.  Ti so z rektorjem že sklenili "dogovor", da naj vodi univerzo štiri leta, ko 

so ga izvolili za rektorja in se seveda zavedajo, da bi skrajšanje njegovega mandata na ta 

način, da se prek prisilne upokojitve poskuša doseči razrešitev rektorja hudo zmotila delovne 

procese na univerzi in namesto varčevanja povzročila predčasne volitve novega rektorja. 

 

Rektor univerze zagotavlja zakonitost dela ter učinkovitost poslovanja univerze. Po statutu za 

svoje delo rektor odgovarja Senatu univerze in Upravnemu odboru univerze. Ta odgovornost 

ima seveda svoje posebnosti in omejitve. Rektorja namreč niti senat, niti upravni odbor ne 

moreta razrešiti; če pa bi predlagala njegovo razrešitev, bi o tem predlogu odločalo volilno 

telo, ki voli rektorja po postopku, podobnem rektorjevi izvolitvi. Poleg tega določa statut, da 

pride v primeru, če predlog razrešitve rektorja ne bi dobil potrebne večinske podpore 

volilnega telesa do volitev organa, ki je razrešitev rektorja (neuspešno) predlagal.  

 

Rektorja univerze volijo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, ki so na univerzi zaposleni. Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino 

od glasov vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki 

so na univerzi zaposleni. Statut sicer določa, da na podlagi kandidatur, ki jih potrdi Senat, 

»izvedejo neposredne in tajne volitve«. Vendar pa so te volitve samo pretežno neposredne 

(volijo ga vsi učitelji in znanstveni delavci in sodelavci), deloma pa posredne, ker ga voli del 

študentov, ki jih izberejo študentski sveti na ravni članic in univerzitetni ravni izmed članov 

študentskih svetov letnikov.  

 



Rektor univerze se voli za dobo štirih let, vendar največ dvakrat zaporedoma. Za rektorja 

lahko po statutu kandidira samo »javno priznan visokošolski učitelj univerze z nazivom redni 

profesor«, ki je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno 

prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti; je na 

osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela izkazal, da je sposoben uspešno 

voditi univerzo in je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih zadolžitev. Statut 

določa, da lahko kandidira za rektorski položaj samo redni profesor, ki ga lahko predlaga tudi 

skupina 30 učiteljev, od katerih mora biti več kot polovica rednih profesorjev.  

 

Posebna komisija preveri, ali kandidati izpolnjujejo s Statutom določene pogoje, pridobi 

soglasje kandidatov, pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in ga skupaj s 

seznamom predlaganih kandidatov za rektorja predloži Senatu univerze. 

 

Volitve rektorja potekajo po sistemu absolutne večine oziroma dvokrožnem večinskem 

sistemu, ki vsaj deloma spominja na ureditev volitev Predsednika republike.
84

 V prvem krogu 

je po statutarni ureditvi izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov vseh volilnih upravičencev, v 

drugem krogu, v katerem sodelujeta dva kandidata, ki sta v prvem dobila največ glasov, pa je 

izvoljen kandidat, ki dobi več glasov.
85

 

 

Rektor je po statutu lahko razrešen v naslednjih primerih: na lastno zahtevo; če s svojim 

delom huje ali večkrat krši zakonodajo Republike Slovenije ter predpise, Statut ali druge 

splošne akte univerze ali če neutemeljeno noče izvrševati zakonitih sklepov organov univerze 

ali očitno ravna v nasprotju z njimi; če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s 

prekoračenjem pooblastil prizadene univerzi ali njenim članicam večjo škodo ali če bi zaradi 

njihovega nevestnega ali nepravilnega dela taka škoda lahko nastala; če so bile z izvajanjem 

njegovih sklepov kršene zakonite pravice delavcev ali študentov ali je bila po njegovi krivdi 

povzročena škoda univerzi ali članicam univerze; če je izgubil naziv ali mu je prenehalo 

                                                           
84

 Predsednik republike je po Ustavi RS (103. člen) izvoljen, če dobi večino veljavnih glasov tistih, ki so se 

volitev udeležili, ne vseh volilnih upravičencev kot je v statutu prepisano za izvolitev rektorja v prvem krogu. 
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 Volitve rektorja bi bilo mogoče v statutu in Pravilniku o volitvah rektorja Univerze v Mariboru (Uradni list RS 

75/06) urediti bolj jasno in določno, vprašljiva je lahko ureditev potrjevanja kandidatov za rektorja, žreba v 

primeru enakega števila glasov in določba, ki govori o novih volitvah organa, ki je neuspešno predlagal 

razrešitev rektorja. Čeprav je prednost slednje določbe, da lahko prepreči neresno in preveč lahkotno predlaganje 

razrešitve rektorja, je njena slabost v tem, da deluje zelo omejujoče na tiste, ki menijo, da obstojijo razlogi za 

razrešitev rektorja. Vendar omenjena vprašanja niso predmet tega pravnega mnenja.  

 



delovno razmerje v univerzi; iz drugih utemeljenih razlogov. Razlogi za to, da se sproži 

postopek razrešitve rektorja morda tudi zato, ker so v statutu našteti skupaj z razlogi za 

razrešitev prorektorjev, so zelo široko določeni, vendar pa je postopek razrešitve za rektorja 

izredno zahteven. Rektor ne more biti avtomatično razrešen, če organi, ki so upravičeni 

predlagati razrešitev menijo, da je izpolnjen kateri od naštetih pogojev. To je namreč samo 

podlaga za to, da pride do glasovanja o razrešitvi rektorja, ki poteka na enak način kot 

njegova izvolitev.   

 

Razrešitev rektorja lahko predlaga Senat Univerze z dvotretjinsko večino vseh svojih članov, 

predlaga pa jo lahko tudi upravni odbor univerze, senat članice univerze in Študentski svet. 

Če je rektor razrešen, se razpišejo volitve novega rektorja. Če pa ni razrešen, se razpišejo 

volitve organa, ki je neuspešno predlagal razrešitev.  

 

Za konkreten primer, ki ga obravnava to pravno mnenje, je  posebej zanimiva statutarna 

določba, ki omogoča razrešitev rektorja, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Tudi ta 

razrešitev ne nastopi avtomatično s prenehanjem delovnega razmerja, temveč bi lahko kateri 

od pooblaščenih organov na njeni podlagi šele predlagal razrešitev, ki pa se po statutu »izvede 

po enakem postopku, kot je bil izvoljen«. Čeprav si je težko predstavljati, da bi do takšnega 

prenehanja delovnega razmerja prišlo, med drugim tudi zaradi vloge, ki jo rektor ima po 

ZUJF-u pri uporabi 188. člena tega zakona. Ravno rektor je namreč tisti, ki sklepa dogovore o 

podaljšanju delovnega razmerja in je torej za vrsto funkcij tisti organ, ki presoja, ali obstojijo 

upravičeni pogoji za podaljšanje delovnega razmerja tistih, ki so izpolnili pogoje za 

upokojitev. Pa tudi sicer si je težko predstavljati, da bi prišlo do prenehanja delovnega 

razmerja rektorja drugače kot po njegovi volji, torej z odpovedjo. 

 

Če pa bi do prenehanja vendarle prišlo, to ne bi pomenilo, da bi nujno prišlo tudi do  njegove 

razrešitve. O tem bi odločalo isto volilno telo, ki rektorja voli in to samo v primeru, če bi to 

zahteval eden od za to pooblaščenih organov. Med njimi seveda ni nobenega organa izven 

univerze, ker bi bilo to v nasprotju z univerzitetno avtonomijo. Glasovanje o razrešitvi bi se 

opravilo v 60. dneh do prejema predloga, v primeru razrešitve rektorja pa nato volitve novega 

rektorja  v roku 60 dni (ta rok se verjetno nanaša na prvi krog rektorskih volitev). V času do 

izvolitve novega rektorja opravlja dolžnosti razrešeni rektor. Če pa bi rektor ne bil razrešen, bi 

se morale opraviti volitve organa, ki je razrešitev neuspešno predlagal. Skratka, sprožanje 

postopka razrešitve rektorja ima za univerzo in njene članice resne posledice, ki za precejšnje 



obdobje vzpostavijo neke vrste izjemnih razmer, ki hudo ogrožajo normalno delovanje 

univerze, ali če se izrazimo v jeziku 188. člena ZUJF-a odstavka tega člena hudo »moti 

delovni proces« na univerzi in njenih članicah.  

Ugotovimo lahko, da bi bilo prenehanje delovnega razmerja rektorja in na njegovi podlagi 

morebitno sprožanje razrešitve rektorja, z vidika motenja delovnega procesa Univerze 

neracionalno in bi imelo škodljive vsebinske in finančne posledice. Na podlagi dosedanjih 

izkušenj lahko ocenimo, da bi stroški, povezani s predčasno razrešitvijo rektorja in 

dvokrožnimi volitvami novega rektorja dosegli več sto tisoč evrov, če upoštevamo tudi 

stroške za volilno kampanjo ter motnje delovnih procesov in potrošeni čas in energijo, ki ju 

terjajo takšna glasovanja. Zoper takšno razlago 188. člena ZUJF-a (ki je veljal do 31. 

decembra 2015) in 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za 

leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), kolikor se nanaša na rektorja 

univerze pa govorijo še drugi ustavnopravni razlogi načelne narave.  

Gre namreč za resen poseg v pasivno volilno pravico, ki ne pomeni le možnosti kandidiranja 

za rektorsko funkcijo, temveč po izvolitvi daje izvoljenemu tudi pravico do opravljanja 

funkcije v času mandatne dobe, za katero je izvoljen. V zvezi s tem poudarja Ustavno sodišče 

v preteklosti in v svojih novejših odločitvah, da je preprečevanje opravljanja funkcije nekoga, 

ki je že bil izvoljen, poseg v pasivno volilno pravico in dodaja: »Volilna pravica je temeljna 

politična pravica in je osrednjega pomena za demokratično državo. Je bistvenega pomena za 

vzpostavitev in delovanje učinkovite demokracije, ki temelji na vladavini prava. Zato je 

nujno, da pravila, ki urejajo volilno pravico, temeljijo na načelih, ki jih določa Ustava, in so 

do te mere določna, da ne pride do arbitrarnosti pri njihovi uporabi. Uresničevanje volilne 

pravice, zlasti pa posegi vanjo, morajo biti v zakonu jasno in določno urejeni.... (Odločba v 

zadevah št. U-I-227/14 in Up-790/14 z dne 21. novembra 2014, obrazložitev, t. 17).  

V zvezi z neizvoljivostjo oziroma predčasnim prenehanjem (poslanskega) mandata je Ustavno 

sodišče zavzelo tudi stališče, da gre za »tako hud poseg v pasivno volilno pravico, da bi moral 

biti izrecno in nedvoumno zakonsko urejen«. Poleg tega pa se ne more nanašati na okoliščine, 

ki so bile znane že v času izvolitve: »Ker je zakonodajalec opustil ureditev vprašanja 

neizvoljivosti, ne more zakonske določbe, ki sicer nesporno ureja predčasno prenehanje 

poslanskega mandata iz razlogov, ki so nastali šele med izvrševanjem mandata, z razlago 

pomensko raztegniti tako, da dopušča poseg v volilno pravico tudi iz razlogov, ki so nastali že 

v postopku kandidiranja.« (Obrazložitev, t. 20). 



Ustavnopravna teorija obravnava takšna stališča Ustavnega sodišča kot pomembno vsebinsko, 

lahko bi rekli kar razvojno interpretacijo Ustave, ki je podlaga za t. i. pozitivni aktivizem 

Ustavnega sodišča.
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 Prof. dr. Igor Kaučič vključuje stališča Ustavnega sodišča glede obeh 

točk (pasivna pravica daje nosilcu »tudi pravico izvrševati mandat v primeru uspeha na 

volitvah« in določitev neizvoljivosti je »tako hud poseg v pasivno volilno pravico, da bi moral 

biti izrecno in nedvoumno zakonsko urejen«) v razlago (pasivne) volilne pravice. Takšno 

stališče je edino sprejemljivo. Odločanje Ustavnega sodišča v takšnih primerih pravzaprav 

pomeni tisto  vrsto odločanja, v kateri, kot pravi prof. dr. Marijan Pavčnik so ustavni sodniki 

sicer vezani na ustavo, hkrati pa tudi sami povedo, kaj ustava je inso torej "na straži temeljnih 

ustavnih vrednot, pri čemer je njihov spremljevalec moralni zakon, ki je v njih samih.
87

 

Tovrstne odločitve postavljajo nove standarde varstva volilne pravice, ki jih je treba 

upoštevati kot vsebinsko »dopolnitev« ustavnih določb, ki je zavezujoča za vse, ki uporabljajo 

in razlago ustavno ureditev volilne pravice. 

To seveda velja za državne volitve, vendar mora biti ista pravna logika uporabljena tudi za 

druge voljene funkcije. Ne bi bilo namreč sprejemljivo, da ima nekdo pravico do 

kandidiranja, po izvolitvi pa bi se preprečevalo opravljanje njegove funkcije. Isto velja tudi za 

drugo stališče Ustavnega sodišča, ki se nanaša na to, da morajo biti eventualne omejitve glede 

kandidiranja ali izvrševanja funkcije po volitvah določene v naprej, ne naknadno, po volitvah. 

Posegi v pasivno volilno pravico morajo biti izrecno, določno in nedvoumno zakonsko urejeni 

pred volitvami, za katere veljajo.  

Prisilna upokojitev, predpisana z 188. členom ZUJF-a je bila predpisana pred volitvami 

sedanjega rektorja Univerze Maribor, vendar je bila predpisana kot začasni varčevalni ukrep 

za čas, dokler si slovensko gospodarstvo ne opomore od ekonomske in finančne krize in 

razvojnega nazadovanja. V času kandidiranja in volitev rektorja je bilo že splošno znano, da 

bo omejitev prenehala veljati s koncem leta 2015 glede na napovedi gospodarske rasti. Zato je 

lahko tisti, ki je kandidiral za obdobje, daljše od tistega, ki je še preostalo do izpolnitve 

pogojev za upokojitev po ZUJF-u, lahko računal, da bo prenehal veljati. In je prenehal veljati 

s koncem 2015. Ukrep, ki naj bi po mnenju Ministrstva za javno upravo nadomestil 188. člen 

ZUJF-a je bil sprejet naknadno, po volitvah, med trajanjem rektorskega mandata in 

predstavlja poseg v pravice prizadetega, da bi dokončal mandat, za katerega je bil izvoljen. 
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 dr. Marijan Pavčnik, Pokončnost ustavnega sodišča, Pravna praksa, št. 22/2007, str. 19. 



Kaj si lahko univerza pomaga s stališčem, da mandat "ni izjema (ovira) za izvajanje 11. člena, 

pač pa je morebitno nadaljevanje delovnega razmerja pogojeno z oceno organa, ki imenuje in 

razrešuje direktorja javnega zavoda o zagotovitvi nemotenega delovnega procesa"? Organ, ki 

"imenuje" rektorja so vsi učitelji in znanstveni delavci in sodelavci in del študentov (s tajnimi 

volitvami). Zato je citirano stališče razumljivo samo, če je bilo poslano rektorju zato, ker je 

odgovoren za podaljševanje delovnega razmerja drugim vodilnim "uslužbencem" univerze in 

njenih članic in ne zato, ker bi se nanašalo na njegov položaj.   

Postavlja se tudi vprašanje posega v aktivno volilno pravico vseh, ki so sodelovali na 

volitvah, prepričani, da volijo rektorja za mandatno dobo štirih let. Če se ne podlagi zakona, 

ki ne ureja volilne pravice, temveč je spodbujen s težnjo po zagotovitvi bolj uravnoteženih 

finančnih razmerij oziroma varčevanjem zaradi ekonomske in finančne krize, prisili rektorja k 

skrajšanju štiriletne dobe, to trči tudi ob pravico vseh, ki so glasovali o njegovi izvolitvi. To v 

konkretnem primeru velja še bolj, kot pri državnih ali lokalnih volitvah, ker gre za bistveno 

manjše volilno telo, zaradi česar je vpliv vsakega posameznega volivca na volilno odločitev 

precej večji.  

Po statutu lahko rektor sam terja svojo razrešitev oziroma lahko odstopi. Takšne možnosti bi 

se moral rektor posluževati v izjemno redkih, vsestransko utemeljenih primerih, na primer 

takrat ko izgubi zaupanje večine, ki ga je izvolila za rektorja in hoče s svojim odstopom 

prihraniti energije in denar, ki bi šel za postopek njegovega odpoklica. Na opravljanje 

rektorske funkcije ne moremo gledati kot na privilegij, skrajšanje njegovega mandata pa kot 

na varčevalni dosežek. Rektorjev štiriletni mandat, za katerega je izvoljen je njegova pravica, 

sočasno pa tudi dolžnost. Volivci bi upravičeno negativno ocenili skrajševanje mandatne dobe 

rektorja po njegovi volji, če za to ne bi bilo zelo prepričljive utemeljitve. Rektor se je s svojo 

kandidaturo zavezal, da je pripravljen opravljati rektorsko funkcijo celotno štiriletno 

mandatno obdobje.  

Da ne bo nesporazuma. Zakon bi lahko uredil primere, v katerih lahko pride do skrajšanja 

mandatne dobe rektorja ali primere, da ne sme kandidirati na volitvah nekdo, ki ne bo mogel 

(zaradi upokojitve) opravljati funkcije celotno mandatno obdobje, vendar jih mora urediti 

jasno, določno in pravočasno, vsekakor pred volitvami. Poleg tega pa morajo biti te rešitve 

skladne z Ustavo, tako z njenimi določbami o volilni pravici, kolikor jo lahko uporabljamo 

tudi za nedržavne volitve ter določbami, ki se nanašajo na sodelovanje pri upravljanju javnih 



zadev, na avtonomijo univerze in na prepoved diskriminacije glede na starost. 188. člen 

ZUJF-a nikakor ni takšen zakonski predpis, še manj je to 11. člen ZUPPJS16. 

Zakon o uravnoteženju javnih financ je bil sprejet kot začasna ureditev, ki naj prispeva k 

varčevanju v javnem sektorju dokler se Slovenija ne izvije iz negativnega gospodarskega 

razvoja. Njegova veljavnost je bila omejena na obdobje, dokler ne pride do novega pozitivne 

razvojne rasti. Postavlja se seveda vprašanje, ali je bilo treba ob kandidiranju za rektorsko 

funkcijo upoštevati omejitve ZUJF-a in kako je bilo mogoče v naprej predvideti, do kdaj bodo 

omejevalni ukrepi, ki zadevajo upokojevanje, veljali. Naj se ozremo na vprašanje upokojitve 

rektorja še z vidika razlogov za sprejem ZUJF-a, z vidika njegovega namena. S tega vidika je 

očitno, da bi bila prisilna upokojitev rektorja v neskladju z namenom in določbami ZUJF-a in 

ZUPPJS16. Namen je v varčevanju, medtem ko bi upokojitev rektorja povzročila enormne 

stroške, še zlasti če bi vodila do razrešitve rektorja na neposrednem glasovanju in zato do 

novih dvokrožnih volitev novega rektorja.  

Seveda bi bila zloraba predpisov, ki so namenjeni varčevanju, za rušenje oziroma 

zamenjavanje tistih funkcionarjev, s katerimi izvršilna oblast ni zadovoljna. Je že tako, da ima 

univerza avtonomijo in da je po veljavni ustavni in zakonski ureditvi stvar akademske 

skupnosti, učiteljev in znanstvenikov ter študentov, da odločajo o tem, kdo bo njihov rektor in 

ali in kdaj ga je treba zamenjati.   

188. člen ZUJF-a pravi, da je mogoče na podlagi sporazuma z delodajalcem podaljšati 

delovno razmerje, če bi bil sicer moten delovni proces. Največja motnja delovnega procesa, ki 

si jo je sploh mogoče zamisliti je razrešitev rektorja in razpis novih volitev. Pri tem lahko 

pride do zapletov tako, če bi bil rektor razrešen, kot če na neposrednem glasovanju vseh 

učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter dela študentov predlog za razrešitev ne bi bil 

sprejet. Med drugim mora tisti, ki je odgovoren za stanje v visokem šolstvu, pomisliti na to, 

da bi bilo moteno tudi upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za to. Kajti vlogo delodajalca 

pri sporazumevanju o podaljševanju delovnega razmerja s tistimi, ki zagotavljajo nemoten 

potek pedagoškega in raziskovalnega dela članic Univerze, opravlja ravno rektor. Zato bi bilo 

tudi neracionalno in nerazumno izpodbijati enega temeljnih kamnov nemotenega poteka 

delovnega procesa na univerzi in njenih članicah, bilo pa bi tudi v nasprotju z varčevalnim 

značajem ukrepov, predpisanih z ZUJF-om.  Že omenjeno stališče in dopis Ministrstva za 

javno upravo je s tega vidika, glede na to, da je naslovljen na rektorja, po našem mnenju 

mogoče razumno tolmačiti samo, če gre za opozorila, ki naj jih upošteva rektor pri sklepanju 



sporazumov o podaljševanju delovnega razmerja za druge in ne kot opozorilo, da se mora tudi 

rektor sam upokojiti pred potekom njegove mandatne dobe. Skratka, razlaga 188. člena 

ZUJFa in 11. člena ZUPPJS16, ki bi vodila do skrajšanja mandatne dobe rektorja je v 

neskladju z Ustavo, v njej zapisano volilno pravico in pravico do sodelovanja pri upravljanju 

javnih zadev in bi vodila do posledic, ki niso skladne z varčevalnim namenom obeh 

predpisov. 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE  

I. 

Državne univerze in visoke šole so edina ustavna kategorija, ki je izrecno avtonomna po 

Ustavi RS, ki določa v 58. členu, da so državne univerze avtonomne, njihovo financiranje pa 

določa zakon. Država se s tem ni odpovedala svojim pravicam kot oblast, se pa mora izogibati 

pretiranim posegom v avtonomna področja delovanja univerz in visokih šol, ki bi jih kot 

ustanovitelj lahko izvrševala. Namen avtonomije univerz je ustvariti avtonomen  prostor za 

ustvarjalno raziskovalno in visoko kakovostno pedagoško delovanje in je zato povezana zlasti 

s svobodo znanstvenega ustvarjanja iz 59. člena Ustave. S tega vidika je  smiselno, da Ustava 

avtonomijo univerze omejuje predvsem na finančnem področju, da se s pomočjo nadzora 

preprečujejo zlorabe avtonomije v korist materialnih koristi ozkih skupin nosilcev funkcij na 

posameznih članicah univerze. Vendar mora biti ta nadzor uveljavljen na način, ki ne 

omogoča zunanjega vmešavanja v polje svobodnega ustvarjalnega delovanja univerz, brez 

katerega ni visoko kakovostnega pouka, niti vrhunskih raziskovalnih dosežkov.  

Posebej je pomembna avtonomija univerze na kadrovskem področju. Zato ne more biti 

nobenega dvoma, da o avtonomnem delovanju univerze ne bi mogli govoriti, če 

akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev in študentov ne bi mogla sama izbirati in 

razreševati rektorja, ki je tisti redni profesor, ki mu je kot prvemu med enakimi 

poverjena ključna vloga pri povezovanju vseh deležnikov, pomembnih za uresničevanje 

raziskovalnega in pedagoškega poslanstva univerze. Zato je v neskladju z ustavnim 

načelom o avtonomnosti univerze v povezanosti s svobodo znanstvenega ustvarjanja, če se 

poskuša s formalističnim razlaganjem predpisov, ki ne upošteva posebnosti univerzitetnega 

prostora, ogrožati pravico učiteljev, raziskovalcev in študentov, da svobodno odločajo o izbiri 

in razreševanju nosilcev funkcije, ki je ključna za avtonomno delovanje univerze. 



Ustavno sodišče je že pred leti zavzelo stališče, da situacija, v kateri redni profesorji kljub 

doseganju pogojev za polno starostno pokojnino lahko ostanejo v delovnem razmerju ob 

soglasju delodajalca, sodi v okvir avtonomije univerz in visokih šol. Še toliko bolj to velja za 

izbiro in razrešitev rektorja univerze. Avtonomna je univerza kot celota, ki jo zastopa rektor 

in ne njene posamezne članice. 188. člen ZUJF-a in 11. člen ZUPPJS16 tako ne moreta 

povzročiti avtomatičnega prenehanja mandata aktualnega rektorja Univerze v Mariboru, ki 

izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne upokojitve. Odločitev ali bo opravljal 

svojo funkcijo do izteka mandata je tako v rokah rektorja kot poslovodnega organa ter 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in študentov, ki ga volijo in 

razrešujejo. Če se rektor odloči, da ne bo izkoristil možnosti upokojitve in predčasnega 

prenehanja mandata, to ne predstavlja utemeljenih razlogov za razrešitev rektorja iz 299. 

člena Statuta Univerze v Mariboru, saj ne predstavlja kakršne koli (hujše ali večkratne) 

kršitve zakonodaje Republike Slovenije ter predpisov, Statuta ali drugih splošnih aktov 

univerze. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in upokojitev kot posledica je tako v rokah 

legitimno izvoljenih organov Univerze v Mariboru kot avtonomne univerze. 

 

II. 

Diskriminacija glede na starost postopno pridobiva v odločitvah vrhovnih nacionalnih in 

mednarodnih sodnih instanc na pomenu kot zelo pomembna osebna okoliščina, na podlagi 

katere je diskriminacija prepovedana. Med njimi prednjači kanadsko vrhovno sodišče, ki je s 

svojimi odločitvami preprečilo diskriminacijo pri obveznem upokojevanju profesorjev na 

podlagi starostnih omejitev celo v primerih, ko je bilo tovrstno upokojevanje predpisano s 

strani univerze same. V zadnjem času je zlasti Sodišče EU obravnavalo ogromno zadev s 

področja prepovedi diskriminacije glede na starost pri zaposlovanju in delu, tudi ko gre za 

obvezno upokojevanje univerzitetnih profesorjev. Upravičena bi bila upokojitev, ko bi bil 

padec sposobnosti pri nekem posamezniku očiten. Potrebna je individualizirana obravnava. 

Pri tem po stališču Sodišča RU varčevanje ne more biti razlog oziroma zadostni legitimni cilj 

za obvezno upokojevanje univerzitetnih visokošolskih učiteljev, katerih sposobnost za 

opravljanje dela se ne zmanjšuje do mere, ko le tega ne bi mogli več opravljati kakovostno. 

Posebej je pomembno stališče Sodišča EU, da ni mogoče šteti kot legitimen razlog 

oziroma cilj obveznega upokojevanja univerzitetnih profesorjev zgolj varčevanje, ki je 

temeljni cilj 188. člena ZUJF-a in 11. člena ZUPPJS16.  



Vsekakor se v konkretnem primeru s prenehanjem delovnega razmerja rektorja Univerze v 

Mariboru ne sledi legitimnim razlogom, ki bi upravičevali razlikovanje glede na starost. S 

finančnega vidika ne bo prihrankov, ker bi moral rektorja kot poslovodno osebo nadomestiti 

nekdo drug. ZUJF in ZUPPJS16 kot izhaja že iz njunih imen, zasledujeta cilj varčevanja. 

Slednji bi lahko upravičeval prenehanje delovnega razmerja rektorja le ob obstoju dodatnih 

legitimnih ciljev, kjer finančni vidik oziroma varčevanje ne bi bil prevladujoč. Tu so finančni 

učinki zanemarljivi oziroma bi predčasno (pred potekom mandata) prenehanje delovnega 

razmerja rektorju, univerzi povzročilo dodatne stroške v obliki izvedbe novih volitev, 

odpravnine, kadrovskih menjav na rektoratu in članicah. Pri rektorju tudi ni izpolnjen 

legitimni cilj menjave generacij, saj veljajo za zasedbo funkcije rektorja posebej strogi pogoji 

skladno s statutom Univerze v Mariboru in ga ne morejo nadomestiti mlajši sodelavci, ki ne 

izpolnjujejo strokovnih pogojev. Rektorji so že po sami logiki strogih zahtev za zasedbo 

funkcije izkušeni in praviloma starejši posamezniki, ki so sposobni opravljati to funkcijo. 

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi predvideva tudi, da posameznik ni več sposoben kvalitetno 

opravljati svoje funkcije, kar bi bilo primerneje presojati individualno, v nasprotnem primeru 

je ogroženo dostojanstvo posameznika. Upoštevajoč obsežno prakso predvsem Sodišča EU in 

teste, ki jih je razvilo, bi konkretni primer in ukrep obveznega prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi rektorju Univerze v Mariboru težko ne mogel prestati testa glede tega, ali 

ukrep sledi objektivno in razumno utemeljenemu legitimnemu cilju, ukrepi za njegovo 

uresničevanje pa so nujni in primerni.  

III. 

Smiselna uporaba načel, ki so v 43. členu Ustave urejena za državne volitve na primer 

razrešitve rektorja Univerze v Mariboru, privede do ocene, da rektorjeva pasivna volilna 

pravica pomeni med drugim, da mora imeti izvoljeni rektor možnost, da opravlja funkcijo 

celotno mandatno obdobje, za katero je bil izvoljen. Ker gre za nedržavne volitve se je 

smiselno pri tem sklicevati tudi na pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. 

člena Ustave, kar upravljanje državne univerze nedvomno je. Iz novejše prakse Ustavnega 

sodišča izhaja ob omenjeni široki razlagi pasivne volilne pravice tudi poudarek, da morajo biti 

morebitne omejitve volilne pravice, ki bi onemogočale kandidaturo za posamezno funkcijo 

urejene z določnimi in jasnimi zakonskimi normami in to pravočasno, to je preden se začno 

postopki kandidiranja in volitev. V konkretnem primeru je bila določba 188. člena ZUJF-a 

sicer sprejeta pred volitvami rektorja na Univerzi v Mariboru, ki so potekale pomladi 2015. 

Vendar je bilo v času kandidiranja in volitev rektorja jasno, da bo omenjena določba ZUJF-a 



prenehala veljati konec leta 2015, kar se je tudi zgodilo. Zakonska norma, ki naj bi jo 

nadomestila (11. člen ZUPPJS16) pa je bila sprejeta po rektorskih volitvah. Po mnenju 

nekaterih teoretikov bi pomenilo takšno skrajšanje mandatne dobe poseg tudi v aktivno 

volilno pravico tistih, ki so nosilca funkcje izvolili, torej v našem primeru v volilno pravico 

univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter dela študentov, ki rektorja 

volijo in mimo katerih ga tudi ni mogoče razrešiti. To v konkretnem primeru velja še bolj, kot 

pri državnih ali lokalnih volitvah, ker gre za bistveno manjše volilno telo, zaradi česar je vpliv 

vsakega posameznega volivca na volilno odločitev precej večji.  

Obvezna upokojitev rektorja ne bi avtomatično vodila do njegove razrešitve. Ta bi bila 

mogoča samo, če bi pooblaščeni predlagatelji (senat univerze, upravni odbor, senat članice ali 

Študentski svet) predlagali razrešitev, o kateri se glasuje na enak način kot o izvolitvi rektorja. 

V primeru, da bi do razrešitve prišlo, bi seveda to povzročilo volitve novega rektorja po 

dvokrožnem večinskem sistemu, če pa rektor ne bi bil razrešen pa se morajo izvesti nove 

volitve organa, ki je njegovo razrešitev neuspešno predlagal. Takšne posledice vztrajanja pri 

stališču, da se mora rektor upokojiti, ko izpolni pogoje za to, ne bi bile v skladu z namenom 

188. člena ZUJF-a in 11. člena ZUPPJS16 kot varčevalnih ukrepov, saj bi vodile do resnih 

motenj delovnega procesa na univerzi in njenih članicah in povzročale obsežne materialne 

stroške, ki bi hudo presegali privarčevano zaradi rektorjeve upokojitve. Upoštevati moramo 

tudi, da je ravno rektor tisti, ki ocenjuje za širok krog zaposlenih na univerzi, ali naj se jim 

podaljša delovno razmerje, če bi sicer prišlo do motenj delovnih procesov. Zato bi bilo 

vztrajanje pri stališču, da mandat, za katerega je izvoljen rektor, ne ovira izvrševanja 

188. člena ZUJF-a in 11. člena ZUPPJS16, neskladno z načeli volilnega sistema, kršilo bi 

pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in predstavljalo formalistično in 

neracionalno razlago predpisov, ki očitno vodi do nasprotnih učinkov od ciljev, ki so bili 

določeni ob njihovem sprejemanju.  

 

Razlaga, po kateri prenehanje delovnega razmerja pomeni tudi prenehanje mandata pomeni 

tudi neustrezno razumevanje razmerja med mandatom oziroma funkcijo in delovnim 

razmerjem. Funkcija je vedno posledica nekega pooblastila in ni posledica delovnega 

razmerja, pač pa je delovno razmerje posledica funkcije. Od narave funkcije je zato 

odvisno ali se opravlja poklicno ali nepoklicno, kar je praviloma predpisano v ustreznih 

pravnih aktih. Seveda se nekatere funkcije lahko opravljajo samo, če je nosilec funkcije v 



delovnem razmerju z institucijo. Toda tudi v takem primeru je delovno razmerje podrejeno 

funkciji – in ne nasprotno. 

Skratka, razlaga 188. člena ZUJFa in 11. člena ZUPPJS16, ki bi vodila do skrajšanja 

mandatne dobe rektorja, je v neskladju z Ustavo, v njej zapisano volilno pravico in 

pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in bi vodila do posledic, ki niso 

skladne z varčevalnim namenom obeh predpisov. Obenem pomeni kršitev ustavnega 

načela o avtonomiji univerze in predstavlja poseg v pravico do nediskriminacije glede na 

starost kot jo razumejo številna ustavna sodišča in Sodišče EU. 188. člen ZUJF-a je sicer 

deloma prestal ustavno sodno presojo, vendar to ne pomeni, da je skladen z Ustavo tudi 11. 

člen  ZUPPJS16, ki se od ZUJF-a pomembno razlikuje med drugim glede tega, da v tretjem 

odstavku omogoča podaljševanje delovnega razmerja samo za dobo enega leta. Kako 

pomembna razlika je to pokaže tudi konkretni primer, ker so do konca mandatne dobe rektorja 

še tri leta. Poleg tega pa je bila ta sprememba sprejeta in uveljavljena po izvolitvi rektorja in 

ne more retroaktivno učinkovati na trajanje njegove mandatne dobe.  

 

  

                                                                    Direktor Inštituta za ustavno pravo 

 

                                                                            dr. Ciril Ribičič 


