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1. Glasovala sem za prve štiri točke izreka in proti 5. točki izreka odločbe. Moj glas 

za prve štiri točke izreka ne pomeni, da pristajam na diskriminacijo na podlagi starosti, 

ki z večinsko odločitvijo ostaja v pravnem redu. Nasprotovanje diskriminaciji na podlagi 

starosti sem izrazila s svojim glasom proti 5. točki. Če bi lahko soglašala s tem, da 

nedopustna diskriminacija na podlagi starosti ni podana, bi namreč še vedno šlo za 

nedopustno diskriminacijo na podlagi spola prav v obsegu, kot izhaja iz 1. in 2. točke 

izreka odločbe.   

  

2. Ker soglašam z ugotovljeno nedopustno diskriminacijo na podlagi spola, 

soglašam tudi s tem, da je Ustavno sodišče v 4. točki izreka odločbe z načinom izvršitve 

odločbe po drugem odstavku 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) vzpostavilo podlago, ki je po 

pravnih učinkih enakovredna zakonski podlagi in vzpostavlja (vsaj) enakost po spolu.    

  

3. Argumentom, s katerimi večina utemeljuje svojo odločitev v 5. točki izreka, pa 

žal ne morem pritrditi, čeprav se strinjam z nekaterimi izhodišči, na podlagi katerih je 

bila opravljena presoja. Z odločilnimi argumenti, ki upravičujejo različno obravnavanje 

na podlagi starosti v tej zadevi, se ne morem strinjati iz več razlogov, ki izstopajo 

predvsem v dveh smereh. Prva se nanaša na utemeljitev ustavno dopustnih ciljev, 

druga na presojo nujnosti in primernosti ukrepa, da se cilji dosežejo.  

  

  

I.  

  

4. Prepoved diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin je danes res univerzalno 

pravno načelo, ki ga vzpostavljajo tudi mednarodnopravni instrumenti in med njimi na 



    

prvem mestu že Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948,1 ki šteje za sestavni 

del mednarodnega običajnega prava.2 Tako Splošna deklaracija človekovih pravic3  in 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah4 kot tudi Ustava (prvi odstavek 

14. člena) vzpostavljajo prepoved diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin v 

človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Starost je nedvomno taka osebna 

okoliščina, ne glede na to, da v navedenih aktih ni posebej omenjena. Tudi temeljno 

besedilo Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, 

št. 33/94, MP, št 7/94 – v nadaljevanju EKČP) vsebuje določbo, ki v 14. členu 

prepoveduje diskriminacijo pri uživanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih 

zagotavlja ta konvencija. Vendar velja opozoriti, da je Republika  

Slovenija podpisnica Protokola št. 12 k EKČP (Uradni list RS, št. 46/10, MP, št. 8/10), 

ki v prvem odstavku 1. člena uveljavlja prepoved diskriminacije širše in ne le pri uživanju 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 4  Navedena določba prepoveduje 

diskriminacijo pri vseh pravicah, ki so predvidene z zakonom (any right set forth by law). 

To je tudi pristop, ki ga imamo v pravu Evropske unije. Ne le Pogodba o delovanju 

Evropske unije (UL C 326, 26. 10. 2012 – v nadaljevanju PDEU) v 10. in  

19. členu, tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 2012) v 

21. členu splošno prepoveduje diskriminacijo (torej ne le pri temeljnih pravicah), pri 

čemer gre za načelo56 in ne za temeljno pravico. Pri tem je prav načelo prepovedi 

diskriminacije na podlagi starosti v pravu Evropske unije konkretizirano z Direktivo 

Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega   

                                                
1 Objavljena v: Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni 

dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995.   
2 Tako tudi v sklepu Ustavnega sodišča št. Up-490/03 z dne 22. 3. 2005. Glej tudi M. Škrk, 

Odnos med mednarodnim pravom in notranjim pravom v praksi Ustavnega sodišča, Pravnik št. 

6-8 (2007), str. 292.   
3 Prvi odstavek 2. člena se glasi: "Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki 

so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali 

drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo 

okoliščino." 4 

 Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju 

MPDPP. Prvi odstavek 2. MPDPP se glasi: "1. Države pogodbenice tega Pakta se zavezujejo, 

da bodo spoštovale in vsem ljudem, ki so na njihovem ozemlju in pod njihovo pristojnostjo, 

zagotovile v tem Paktu priznane pravice, brez razlikovanja glede na raso, barvo, spol, jezik, 

vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali 

kakršnokoli drugo okoliščino."   
4 Evropsko sodišče za človekove pravice odloča po obeh pravnih podlagah. Tako je veliki 

senat tega sodišča v sodbi v zadevi Konstantin Markin proti Rusiji z dne 22. 3. 2012 ugotovil 

kršitev pravice iz 14. člena v zvezi z 8. členom EKČP. V sodbi v zadevi Sejdić in Finci proti 

Bosni in Hercegovini z dne 22. 12. 2009 pa je veliki senat tega sodišča ugotovil  kršitev prvega 

odstavka 1. člena Protokola št. 12 k EKČP, ko je šlo za volitve šefa države, ki jih 3. člen Prvega 

protokola k EKČP ne zajema.  
5 Na to lahko sklepamo tudi iz sodb Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju SEU). V sodbi v 

zadevi Seda Kϋcϋkdeveci proti Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07, z dne 19. 1. 2010 (21. do  
6 . točka) SEU še vedno govori o načelu prepovedi diskriminacije na podlagi starosti kot o 

splošnem načelu prava Evropske unije in pri tem omenja tudi prepoved diskriminacije iz prvega 

odstavka 21. člena Listine.   



    

obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2. 12. 2000 – v nadaljevanju Direktiva 

2000/78/ES).7   

  

5. Zakaj opozarjam na navedeno? Ker se odločba sklicuje na vse te pravne vire in 

poudarjeno argumentira na temelju prava Evropske unije, ne da bi bilo z 

izpostavljenega vidika izrecno razvidno, zakaj presoja prepoved diskriminacije v 

človekovi pravici, 39. točka obrazložitve odločbe pa bi bila razumljena napak, če bi kdo 

iz nje sklepal, da za diskriminacijo na podlagi starosti pri pravicah, ki niso človekove 

pravice, ni ovir. V resnici je po mojem mnenju prav obratno. Velja splošna prepoved 

diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin, kar logično a fortiori velja za človekove 

pravice in temeljne svoboščine, ko je ta prepoved v Ustavi in nekaterih 

mednarodnopravnih instrumentih tudi izrecno zapovedana.   

  

6. V tem primeru gre (tudi) za človekovo pravico. Strinjam se namreč s tem, da gre 

za vprašanje dopustnosti diskriminacije na podlagi starosti pri človekovi pravici iz 

tretjega odstavka 49. člena Ustave. Če Ustava v navedeni določbi zagotavlja enakost 

v dostopu do vsakega delovnega mesta, potem zagotavlja tudi enakost v njegovem 

odrekanju. Že bistvo same te človekove pravice je v enakosti; ne gre za to, da ima 

oseba pravico do delovnega mesta, ampak gre za to, da se pod enakimi pogoji kot vsi 

drugi lahko poteguje za zasedbo delovnega mesta oziroma da se mu mora odreči pod 

enakimi pogoji kot drugi. Če je že (celo splošna) neenakost prepovedana po samem 

bistvu te človekove pravice, potem mora biti še toliko bolj prepovedana na podlagi 

osebne okoliščine, kot je starost. Ker gre za prepoved diskriminacije v sami človekovi 

pravici, bi bilo glede na povedano primerneje, če bi Ustavno sodišče v prihodnje tudi 

izrecno poudarilo kot zgornjo premiso svoje presoje prepoved diskriminacije v povezavi 

s prav tisto človekovo pravico, za katero gre – v tem primeru torej presoja in ugotovitev 

(ne)skladnosti po prvem odstavku 14. člena Ustave v zvezi s tretjim odstavkom 49. 

člena Ustave. To presojo je namreč Ustavno sodišče opravilo, kar je razvidno iz 

obrazložitve odločbe,8 ob tem pa sklepno izrecno ugotavlja le  

(ne)skladnost s prvim odstavkom 14. člena Ustave. Glede na 1. člen 12. Protokola k 

EKČP in glede na načelo prava Evropske unije, ki prepoved diskriminacije širita čez 

meje prvega odstavka 14. člena Ustave, bi se mi zdel ta poudarek na mestu. Strinjam 

pa se s tem, da lahko pri obeh presojah prihaja tudi do prepletanja argumentov in do 

uporabe prava Evropske unije, ko gre za presojo dopustnosti diskriminacije na podlagi 

starosti.   

  

7. Strinjam se s pristopom v odločbi, po katerem je treba v tej zadevi pri presoji 

skladnosti zakona z vidika prvega odstavka 14. člena v zvezi s tretjim odstavkom 49. 

                                                
7 Glej 27. točko sodbe, citirane v prejšnji opombi.  
8 Enako je na primer opravilo presojo prepovedi diskriminacije v zvezi s človekovo pravico tudi 

v odločbi št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 29), 

ugotovilo pa je zgolj neskladje s prvim odstavkom 14. člena Ustave, čeprav je v resnici 

presojalo prepoved diskriminacije pri človekovi pravici iz 33. člena Ustave.  



    

člena Ustave upoštevati tudi pravo Evropske unije. Dejstvo je, da je slovenski 

ustavodajalec v tretjem odstavku 3.a člena Ustave izrecno vzpostavil ustavnopravno 

obveznost, na podlagi katere  se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru Evropske 

unije, v Republiki Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo Evropske unije.9 

Soglašam zato, da je upoštevanje prava Evropske unije ustavna obveznost10 in ne le 

obveznost, ki izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero smo prenesli izvrševanje dela 

svojih suverenih pravic na Evropsko unijo tako, da jih poslej izvršujemo skupaj z vsemi 

drugimi državami članicami na način, kot je določen s pravom Evropske unije. Ta 

ustavna obveznost zavezuje vse državne organe in tako tudi Ustavno sodišče, da pri 

razlagi ustavnih določb upoštevajo tudi to razsežnost.11  

Zato soglašam tudi s tem, da je treba pri tej presoji upoštevati splošno načelo prava 

Evropske unije o prepovedi diskriminacije na podlagi starosti in Direktivo 2000/78/ES, 

ki ga konkretizira, kot tudi sodbe SEU, s katerimi je to sodišče razlagalo določbe 

navedene direktive. Ne soglašam pa s tem, kako je večina to storila v tem primeru.   

  

  

II.  

  

8. Po prvem odstavku 6. člena Direktive 2000/78/ES različno obravnavanje zaradi 

starosti ne pomeni diskriminacije, če zanj v kontekstu nacionalnega prava obstaja 

objektivno in razumno utemeljen legitimni cilj, vključno z legitimnimi cilji zaposlovalne 

politike, delovnega trga in poklicnega usposabljanja, in če so načini uresničevanja tega 

cilja primerni in nujni; to različno obravnavanje lahko zajema tudi določitev pogojev tako 

glede dostopnosti zaposlitve kot glede odpustitve za starejše osebe. Določba torej daje 

kar nekaj manevrskega prostora razlagi, katere cilje je mogoče šteti kot legitimne cilje 

za dopustitev razlikovanja na podlagi starosti.   

  

9. Odločba priznava, da je temeljni cilj Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12 – v nadaljevanju ZUJF) zagotovitev vzdržnih javnih 

financ. Ob ugotovitvi, da iz sodne prakse SEU izhaja, da proračunski cilji ne morejo biti 

sami po sebi legitimen cilj za različno obravnavanje starejših oseb, pa k temu prida še 

                                                
9 Take ustavne določbe (ki je, čeprav splošna, izrazito prilagojena posebnostim Evropske 

unije), kot je tretji odstavek 3.a člena Ustave, ne vsebujeta niti nemška ustava, ki ima, drugače 

od naše splošne ureditve, prav t. i. evropski člen (23. člen Temeljnega zakona ZRN), niti 

avstrijska ustava, ki prav tako posebej ureja prav vprašanja, povezana z Evropsko unijo (členi 

23a do 23f Zveznega ustavnega zakona Republike Avstrije).   
10 Ta pa izključuje ustavno pravilo, po katerem se neposredno uporabljajo samo tiste 

mednarodne pogodbe, ki so veljavno ratificirane in objavljene, kot pravi prof. Grad (glej F. 

Grad, Evropsko ustavno pravo, Prvi del, Ustavno pravo Evropske unije, Uradni list Republike 

Slovenije, Ljubljana 2010, str. 199). Izključuje torej uporabo 8. člena Ustave.   
11 Pri tem je na mestu opozorilo nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča, da ta določba 

pomeni zelo široko blanketno pooblastilo za uporabo prava Evropske unije, ki ne določa 

natančneje pravil, ki na tak način vstopajo v slovenski ustavnopravni red niti časovno niti glede 

njihovega hierarhičnega položaja. Glej F. Testen v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 

Slovenije, Dopolnitev–A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 91.  



    

dodatna cilja (kar samo po sebi ni nedopustno), in sicer vzpostavitev uravnotežene 

starostne strukture javnih uslužbencev in preprečitev morebitnih sporov o tem, ali je 

javni uslužbenec sposoben opravljati delo po določeni starosti (51. točka obrazložitve 

odločbe). V nadaljevanju pa utemeljuje ne le, zakaj je ukrep nujen in primeren z vidika 

dodatnih ciljev, ampak tudi z vidika cilja vzdržnosti javnih financ (58., 60., 64. in 66. 

točka obrazložitve odločbe). To pomeni, da večina poudarke SEU v številnih sodbah o 

tem, kako proračunski oziri ne morejo biti sami po sebi upravičeni razlog za 

diskriminacijo na podlagi starosti, razume na naslednji način: zgolj zaradi proračunskih 

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

cilji, pa lahko postanejo tudi proračunski razlogi (sami po sebi) legitimen cilj za 

razlikovanje na podlagi starosti.   

  

10. Po mojem mnenju tako ni mogoče razumeti sodb SEU. Če vzamemo na primer 

sodbo v zadevi Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen, C-159/10, C- 

160/10, z dne 21. 7. 2011, SEU v 74. točki pravi, da so proračunski oziri sicer lahko 

podlaga za izbiro socialne politike in lahko vplivajo na naravo in obseg ukrepov, ki jih 

želi država članica sprejeti, vendar pa "sami ne morejo pomeniti legitimnega cilja v 

smislu člena 6(1) Direktive 2000/78".12 Sama to razumem tako, da proračunski razlogi 

sploh ne morejo biti legitimen cilj v smislu prvega odstavka 6. člena navedene direktive. 

To tudi ne morejo postati, če se jim pridružijo drugi cilji, ki so sami po sebi lahko 

legitimni. Če se jim pridružijo drugi cilji, potem gre lahko kvečjemu za upravičeno 

razlikovanje, ki temelji na teh drugih ciljih, ki so tudi sami po sebi legitimni. Ali drugače, 

cilji, ki so sami po sebi legitimni, so zadostni cilji, da upravičijo razlikovanje na podlagi 

starosti, če je mogoče utemeljiti, da gre za nujen in primeren ukrep, da se z njim ti cilji 

resnično tudi dosežejo. Legitimnost drugih ciljev pa ne legitimira tudi proračunskih 

ciljev. To po mojem mnenju izhaja tudi iz argumentacije SEU v sodbah, v katerih je 

obravnavalo diskriminacijo na podlagi starosti. Če ostanem le pri izpostavljeni sodbi 

Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen, je tako SEU ugotovilo, da navedena 

direktiva ne nasprotuje zakonski ureditvi, ki je določila obvezno upokojitev državnih 

tožilcev ob določeni starosti, "če je cilj tega zakona vzpostaviti ugodno starostno 

strukturo, da bi bilo lahko olajšano zaposlovanje mladih in bi se spodbujalo 

napredovanje, da bi bilo upravljanje osebja optimalno in da bi se tako preprečili 

morebitni spori o sposobnostih zaposlenega osebja za opravljanje dela po določeni 

starosti, in če ta zakon omogoča uresničevanje tega cilja na primerne in nujne načine."13 

Če bi bilo tako, kot izhaja iz naše odločbe, potem bi tudi SEU svoje odločitve dodatno 

argumentiralo s proračunskimi razlogi, pa ni tako.   

                                                
12 V francoščini se besedilo sodbe, označeno v narekovajih, glasi: "ne peuvent constituer à 

elles seules un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78." V 

angleščini se to besedilo glasi: "such considerations cannot in themselves constitute a 

legitimate aim within the meaning of Article 6(1) of Directive 2000/78." V italijanščini se glasi: 

"simili considerazioni non possono però, di per sé sole, costituire una finalità legittima ai sensi 

dell'art. 6. n. 1, della direttiva 2000/78." V nemščini pa se glasi: »für sich allein aber kein 

legitimes Ziel im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 darstellen."  
13 Glej 1. točka izreka in 75. točka sodbe.  



    

  

11. Zato se mi najprej zastavlja resen pomislek, da bi lahko soobstoj proračunskih 

razlogov upoštevali kot legitimen cilj poleg drugih legitimnih ciljev in to na podlagi sodb 

SEU, na katere se sklicujemo, da bi imeli torej v tem pogledu opravka z acte eclairé. 

Če bi že hoteli priti do takega stališča, bi po mojem mnenju morali poprej postaviti 

predhodno vprašanje SEU glede dopustnosti take razlage prvega odstavka 6. člena 

navedene direktive. Poseben argument pri tem bi lahko pomenilo dejstvo, da je 

Republika Slovenija v postopku čezmernega javnofinančnega primanjkljaja po 126. 

členu PDEU. Vendar tudi ta razlog v sodbah SEU doslej še ni bil spoznan kot legitimen 

cilj, ki bi presegal razloge, ki jih SEU uvršča v proračunske ozire. Še en razlog več za 

postavitev vprašanja za predhodno odločanje po prvem odstavku 267. člena PDEU. 

Torej tudi glede tega nimamo opravka z acte eclairé. Glede na vztrajno ponavljanje 

SEU, da proračunski razlogi sami po sebi ne morejo biti legitimni cilj za razlikovanje na 

podlagi starosti iz prvega odstavka 6. člena Direktive 2000/78/ES, pa smo po mojem 

mnenju tudi daleč od tega, da bi imeli v zvezi s tem opravka z acte clair.    

12. V danem primeru tako po mojem mnenju argumenti, ki utemeljujejo nujnost in 

primernost razlikovanja na podlagi starosti v smislu cilja javnofinančne vzdržnosti ne bi 

smeli najti prostora v odločbi, najmanj ne brez predhodne vzpostavitve dialoga s SEU. 

Ko jih izločim, mi ostane še vprašanje, ali cilja, navedena v 51. točki obrazložitve 

odločbe, ki ju po mojem mnenju SEU obravnava kot en cilj, 14  lahko upravičita 

razlikovanje. Pri tem se najprej zastavi vprašanje, ali sta dodatna cilja, ki jih navaja 

odločba v 51. točki, sploh resnična cilja izpodbijane zakonske ureditve. Tudi v to je 

mogoče podvomiti, na kar opozarja tudi predlagatelj v izjavi na odgovor Državnega 

zbora. Vendar temu niti ni treba priti do dna, ker v smislu navedenih ciljev izpodbijani 

ukrep po mojem mnenju ni videti niti nujen, niti primeren, tudi če bi ju šteli za resnična 

cilja, zaradi katerih naj bi bilo dovoljeno razlikovanje na podlagi starosti.   

  

  

III.  

  

13. SEU, ki je zadolženo, da s svojimi odločitvami zagotavlja enako uporabo 

Direktive 2000/78/ES na vsem območju Evropske unije, sicer večkrat nacionalnim 

sodiščem prepušča dokončno odločitev o nujnosti in primernosti ukrepa.15 Vendar pa 

hkrati vedno znova poudarja, da mora nacionalno sodišče preveriti, ali starostna 

omejitev zagotavlja, da se cilji, ki jim ukrep sledi, dosežejo dosledno in sistematično 

                                                
14 Glej npr. 50. točko sodbe SEU v zadevi Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen. 15  

Pravna teorija pri tem opozarja na nevarnosti za konsistentno razlago prava Evropske unije 

tako znotraj držav članic kot tudi med državami članicami; glej Elaine Dewhurst, 

Intergenerational Balance, Mandatory Retirement and Age Discrimination in Europe: How Can 

the ECJ Better Support National Courts in Finding a Balance Between the Generations?, 

Common Market Law Review, št. 50 (2013), str. 1334.  



    

oziroma ali izjeme od starostne omejitve vplivajo na doslednost zadevne zakonodaje, 

s tem da vodijo do rezultata, ki je v nasprotju s ciljem.15    

  

14. Nujnost ukrepa v tem primeru je po mojem mnenju izpodbil zakonodajalec kar 

sam, ker je v tretjem odstavku 188. člena oziroma v tretjem odstavku 246. člena ZUJF 

dopustil možnost, da se delodajalec in javni uslužbenec dogovorita za nadaljevanje 

dela, pri čemer opredelita nadaljnji čas trajanja delovnega razmerja, ki ni omejen, torej 

je lahko tudi 5 ali 10 let, torej čas, v katerem bi se javni uslužbenec tako in tako odločil 

za prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve. To obdobje bo tako preseglo 

začasnost izpodbijanega ukrepa in v tem primeru v resnici sploh ne bo prišlo do 

učinkovanja razlikovanja. Izjeme torej, ki vodijo prav v nasprotno stran od cilja. Če 

obstajajo take izjeme, po mojem mnenju ni mogoče govoriti o tem, da je ukrep nujen.   

  

15. Prav tako ni mogoče govoriti o tem, da je zakonodajalec zagotovil dosledno 

izvajanje ukrepa za doseganje cilja medgeneracijsko uravnotežene kadrovske 

strukture. Za ene bo ta ukrep veljal, za druge zaradi diskrecije delodajalca (ali 

nadaljevanje dela narekuje zagotovitev nemotenega delovnega procesa)  ne, za tretje 

zaradi začasnosti ukrepa (182. člen ZUJF17) sploh nikoli ne. To ustvarja dodatno 

razlikovanje na podlagi starosti med javnimi uslužbenci. Poleg tega gre za ukrep, ki je 

očitno namenjen temu, da se zmanjšuje obseg javnega sektorja (kar tudi kaže, da ukrep 

v temelju sledi javnofinančnim razlogom in na kar prav tako opozarja predlagatelj). To 

pomeni, da bo praviloma v primerih prenehanj delovnih razmerij zaradi omejenih 

proračunskih (javnih) sredstev najprej treba proučiti organizacijske možnosti za 

zmanjšanje števila zaposlenih zaradi zahtevanega zmanjševanja mase sredstev za 

plače in šele za tem lahko pride na vrsto nadomestno zaposlovanje.  

Vlada ni predložila podatkov o kadrovskem stanju in premikih v času veljavnosti tega 

zakona za cel javni sektor, ampak le za organe državne uprave. Tudi to bi bil lahko 

problem, saj tudi zato ni mogoče z gotovostjo oceniti, ali je tak ukrep res primeren, da 

bo cilj tudi dosledno mogoče doseči. Med predloženimi podatki Vlade je tudi 

preglednica, ki kaže starostno strukturo zaposlenih v organih državne uprave na dan 

31. 12. 2012, torej dobrega pol leta po uveljavitvi ZUJF, in na dan 1. 6. 2013, torej dobro 

leto po uveljavitvi ZUJF. Če gre za ukrep, ki je po svoji naravi začasen, pa čeprav ta 

začasnost zaradi ekonomskih razlogov lahko traja nekaj let, bi se v tem obdobju že 

morali kazati prvi rezultati tega ukrepa v smislu izpostavljenega cilja, vsaj v smeri 

zaustavitve nadaljnjega trenda slabšanja medgeneracijske starostne strukture (ker je 

res treba upoštevati, da se medgeneracijska uravnoteženost dejansko lahko dosega 

dolgoročneje). Predloženi podatki pa ne kažejo na zaustavitev trenda glede izboljšanja 

starostne strukture zaposlenih, prej obratno. Število najstarejših zaposlenih javnih 

uslužbencev (60 let in več) se je samo v letošnji prvi polovici leta v primerjavi s koncem 

preteklega leta povečalo od 518 na 545, v naslednji kategoriji (50 do 59 let) se je število 

povečalo od 6012 na 6220, v naslednji kategoriji (40 do 49 let)  

                                                
15 Glej na primer sodbo v zadevi Vasil Ivanov Georgiev proti Tehnicheski universitet – Sofia, 
filial Plovdiv, C-250/09, C-268/09, z dne 18. 11. 2010, 58. točka, in sodbo v zadevi Dominica  



    

                                                                                                                               
Petersen proti Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen–Lippe, C-341/08, z 

dne 12. 1. 2010, 53. točka.   
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 Ukrep po navedeni določbi velja do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 

preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.  

se je število povečalo z 11.582 na 11.625. Nasprotno pa se je število zaposlenih javnih 

uslužbencev v starosti od 30 do 39 let  zmanjšalo od 11.404 na 11.050, mlajših od 30 

let pa od 3408 na 3022. To pa v danem trenutku prej pritrjuje temu, da ukrep v resnici 

ne sledi dodatnim ciljem iz 51. točke obrazložitve odločbe, ampak sledi svojemu 

temeljnemu cilju – zaradi proračunskih razlogov zmanjšati obseg javnega sektorja 

oziroma maso sredstev za plače. Mladih se ne zaposluje, starost zaposlenih javnih 

uslužbencev se v resnici zvišuje.   

  

16. Cilj medgeneracijske uravnoteženosti je dejansko mogoče doseči dolgoročno in z 

vedno novim zaposlovanjem mladih. Če je zaposlovanje ustavljeno prav zaradi 

varčevanja, potem takega cilja (vsaj v veliki meri) ne bo mogoče doseči, na kar prav 

tako opozarja predlagatelj. Zahteva po zmanjšanju obsega javnega sektorja je povsem 

legitimna in jo je mogoče  doseči na različne načine, kar država lahko uveljavi, vendar 

ne z dovoljevanjem diskriminacije na podlagi starosti. Tudi podatek o tem, da je med 

javnimi uslužbenci, mlajšimi od 30 let, največji delež sklenjenih delovnih razmerij za 

določen čas, ne govori v prid drugačnemu sklepanju. Ta podatek je namreč po svoje 

razumljiv, saj je znano, da pripravniki in drugi v posameznih poklicih (na primer 

sekundariat in specializacija pri zdravnikih), ki se šele usposabljajo za samostojno 

opravljanje poklica, ali na primer mladi raziskovalci doktorandi sklepajo delovna 

razmerja za določen čas. To samo po sebi še ne pomeni slabšanja medgeneracijske 

starostne strukture zaposlenih javnih uslužbencev, če se zagotovi normalen pretok teh 

oseb po končanem usposabljanju na prosta delovna mesta. Odpiranje vrat mladim 

izobraženim osebam v javni sektor je legitimno in nujno. Prav bi bilo, da bi 

zakonodajalec sprejemal ukrepe, ki naj to zagotovijo. Vendar če naj pri tem prihaja do 

razlikovanja na podlagi starosti zaradi nujno omejenega števila delovnih mest v javnem 

sektorju, potem mora po mojem mnenju zakonodajalec to izvesti tako, da bo ukrep 

sledil legitimnemu cilju, in tako, da bo tak ukrep tudi nujen in primeren ter dosledno 

izpeljan tako, da se bo cilj tudi dosegel, ne pa z nadaljnjim vzpostavljanjem neenakosti 

med javnimi uslužbenci na podlagi osebnih okoliščin.   

  

  

IV.  

  

17. Do enake ugotovitve bi me pripeljala tudi ustavnosodna presoja dopustnosti 

posega v nediskriminacijsko izvrševanje pravice iz tretjega odstavka 49. člena Ustave 

brez sklicevanja na pravo Evropske unije. Tudi če bi vse cilje, o katerih govori odločba, 

lahko (pa jih ne bi smeli) upoštevali kot mogoče ustavno dopustne cilje za navedeni 

poseg (tretji odstavek 15. člena Ustave), ukrep iz izpodbijanih določb po mojem mnenju 



    

ne prestane strogega testa sorazmernosti (2. člen Ustave). Zgolj od delodajalca je 

odvisno, katerega izmed javnih uslužbencev bo ta začasni ukrep prizadel, s katerim pa 

se bo dogovoril za nadaljevanje delovnega razmerja, lahko za več let. Tak ukrep ne 

more biti nujen. Če se lahko z izjemami, ki so v diskrecijski presoji delodajalca, v resnici 

v veliki meri izogne doseganju cilja(ev) in ob začasnosti ukrepa, je tudi primernost 

takega ukrepa postavljena pod vprašaj. Če te izjeme narekuje razpoložljivi obseg 

sredstev za plače v javnem sektorju, pa je spet jasno, da je resnični cilj tega ukrepa 

varčevanje in ne doseganje medgeneracijske uravnoteženosti kadrovske strukture. 

Proračunski cilji pa ne morejo biti tisti ustavno dopustni cilji, ki bi upravičevali 

diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine. Če bi jih kot take spoznali, bi bila namreč 

diskriminaciji vrata odprta na stežaj.   

  

18. Ker izpodbijani ukrep prinaša razlikovanje pri prenehanju delovnega razmerja 

med javnimi uslužbenci na podlagi starosti iz razlogov in na način, ki po mojem mnenju 

ni skladen z načelom prepovedi diskriminacije na podlagi starosti, bi Ustavno sodišče 

tudi v tem pogledu moralo ugotoviti protiustavnost. Ker menim, da obstaja tudi 

nedopustna diskriminacija na podlagi starosti, zaradi katere bi morali izpodbijane 

določbe (kolikor še veljajo) razveljaviti oziroma (kolikor so prenehale veljati, pa se bodo 

v morebitnih sodnih postopkih še uporabljale) ugotoviti njihovo protiustavnost (47. člen 

ZUstS), se z vprašanjema, ali je izpodbijani ukrep skladen z načelom zaupanja v pravo 

in ali gre tudi za nedopusten poseg v avtonomijo univerze, sploh nisem ukvarjala.   
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                Sodnica  

  

  

  


