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1. Prepoved diskriminacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave, po kateri so v 

Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne 

glede na katerokoli osebno okoliščino (npr. narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično 

in drugo prepričanje, gmotno stanje), je ena od temeljnih ustavnih vrednot, saj je ta 

človekova pravica prepletena z vsakdanjim življenjem in osnovnim dostojanstvom 

človeka. V obravnavani zadevi menim, da je pravica do nediskriminacijskega 

obravnavanja prizadeta, ker izpodbijana zakonska ureditev vzpostavlja neupravičeno 

razlikovanje med posamezniki, in sicer na podlagi starosti.1  

 

2. Razloge, iz katerih menim, da sta 188. in 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih 

financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12 – v nadaljevanju ZUJF), ki se nanašata na 

prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve predpisanih pogojev za pridobitev 

pravice do starostne pokojnine, neskladna s prepovedjo diskriminacije na podlagi 

starosti po prvem odstavku 14. člena Ustave, pojasnjujem v nadaljevanju. 

 

3. Po doktrini Ustavnega sodišča je poseg v pravico do nediskriminacijskega 

obravnavanja ustavno dopusten le, če temelji na ustavno dopustnem, legitimnem, to 

je stvarno upravičenem cilju (tretji odstavek 15. člena Ustave) in če prestane strogi 

test sorazmernosti (2. člen Ustave).2 V obravnavanem primeru  ne soglašam 

                                            
1
 Starost je osebna okoliščina, ki je prvi odstavek 14. člena Ustave izrecno ne določa, vendar 

je s to določbo nedvomno zajeta s prepovedjo diskriminacije na podlagi "drugih osebnih 

okoliščin". 
2
 Dopustnost posega v človekovo pravico Ustavno sodišče presodi na podlagi testa 

legitimnosti in testa sorazmernosti. Da je omejitev človekovih pravic dopustna, mora biti podan 

legitimen (ustavno dopusten) cilj. Poleg tega morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 1. poseg mora 

biti nujen – to pomeni, da cilja ni mogoče doseči z blažjim posegom v ustavno pravico ali celo 

brez njega; 2. poseg mora biti primeren, da je cilj dejansko mogoče doseči; in 3. upoštevati je 



 

 

 

predvsem z ugotovitvijo iz odločbe, da je zakonodajalec lahko zasledoval 

javnofinančne cilje, torej, da je poseg v prvi odstavek 14. člena Ustave dopusten iz 

javnofinančnih razlogov. Poleg tega menim, da niso izpolnjeni ostali trije pogoji 

strogega testa ustavnosodne presoje (nujnost, primernost in ožja sorazmernost).  

 

4. Po pravu EU, pri čemer je za presojo obravnavanega primera predvsem treba 

upoštevati 6. člen Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih 

okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2. 12. 2000), ni 

sporno, da se v nacionalnih zakonodajah lahko določijo primeri različnega 

obravnavanja prenehanja delovnega razmerja zaradi starosti, vendar le, če se 

objektivno in razumno utemeljijo z legitimnimi cilji, ki morajo biti primerni in nujni. Med 

legitimne cilje se lahko štejejo cilji zaposlovalne politike, delovnega trga in poklicnega 

usposabljanja.  

 

5. V 46. točki obrazložitve Ustavno sodišče navaja: "Med cilje, ki sta jih zakonodajalec 

in Vlada zasledovala pri tem ukrepu, je vsekakor treba uvrstiti uresničevanje ciljev 

socialne politike oziroma politike zaposlovanja …. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 

javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine 

brez zmanjšanja, je le eden izmed instrumentov, s katerim želi Vlada doseči deloma 

zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju (zmanjšanje sredstev za maso plač v 

javnem sektorju), deloma pa spremenjeno starostno strukturo javnih uslužbencev…". 

Tem navedbam nisem mogla slediti, ker je zakonodajalec med tem sprejel Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, v 

nadaljevanju ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013 (torej le pol leta po sprejemu 

ZUJF), in je določil, da imajo tisti zavarovanci, ki so zaposleni do 65. leta starosti in 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine pravico 

poleg celotne plače iz delovnega razmerja prejemati še 20 odstotkov pokojnine, 

čeprav formalno ne pridobijo statusa upokojenca (tretji odstavek 38. člena ZPIZ-2).3 

Tudi institut delne upokojitve je namenjen postopnemu upokojevanju zaradi aktivnega 

staranja (40. člen ZPIZ-2). Pa tudi sicer so usmeritve na področju pokojninskega 

zavarovanja zaradi daljše življenjske dobe v višanju upokojitvene starosti.4 Kakšna je 

                                                                                                                              

treba tudi t. i. sorazmernost v ožjem smislu, ali je poseg v človekovo pravico sorazmeren s 

koristjo. 
3
 Tretji odstavek 38. člena ZPIZ-2 določa: "Zavarovancu, ki je ob izpolnitvi pogojev za 

pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine zavarovan pri zavodu in ostane v 

zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se, če se zavarovanec za to odloči, od prvega 

naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 20% predčasne ali starostne 

pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve, vse do prenehanja zavarovanja 

ali do uveljavitve delne pokojnine, vendar največ do dopolnitve 65 let starosti."  
4
 Tudi Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-49/98 z dne 25. 11. 1999 ugotavljalo, da usmeritve 

na področju pokojninskega zavarovanja – tudi s predlaganimi spremembami slovenske 

pokojninske zakonodaje – gredo v smeri višanja upokojitvene starosti, spodbujanja 

kasnejšega upokojevanja in izenačevanja pogojev (zlasti starostnih) za moške in ženske. 



 

 

 

torej zaposlitvena in socialna politika v Republiki Sloveniji: aktivno staranje ali 

upokojevanje? Zasledovani zaposlitveni in socialni ukrepi spornih določb ZUJF in 

navedenih določb ZPIZ-2 so protislovni. Po mojem mnenju že zato ne morem pristati 

na to, da je imel ZUJF poleg jasnih javnofinančnih ciljev tudi cilje na področju politike 

zaposlovanja in socialne politike. Javnofinančni cilji so bili po mojem mnenju očitno 

edini cilji tega zakona, sami po sebi pa taki cilji za poseg v pravico do 

nediskriminacijskega obravnavanja niso ustavno dopustni.   

 

6. Ustavno sodišče je kot ustavno dopustne cilje za slabše (diskriminacijsko) 

obravnavanje starejših zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, 

štelo: 1) javnofinančni cilj oziroma prihranek proračunskih sredstev (zmanjšanje 

števila zaposlenih in s tem zmanjšanje obsega sredstev za plače zaradi 

proračunskega učinka (48. in 51. točka obrazložitve). Za ta cilj, predvsem glede na 

odločitve SEU, iz odločbe izhaja, da sam po sebi ni zadosten. Zato odločba določa še 

cilj, ki izhaja iz zakonodajnega gradiva in ga navaja tudi Vlada, to je 2) vzpostavitev 

ugodne starostne strukture javnih uslužbencev (48. točka obrazložitve). Po oceni 

Ustavnega sodišča pa je očiten cilj izpodbijane ureditve tudi 3) preprečitev morebitnih 

sporov o sposobnosti zaposlenega za opravljanje dela po določeni starosti (48. točka 

obrazložitve). 

 

7. Pri javnofinančnem cilju gre za vprašanje, ali lahko proračunski primanjkljaj 

štejemo za legitimni cilj, ki upravičuje poseg v pravico do nediskriminacijskega 

obravnavanja na podlagi starosti. Ustavno sodišče ga je upoštevalo in se pri tem 

oprlo na sodbo SEU v združenih zadevah Gerhard Fuchs in Peter Köhler C- 159/10 in 

C-160/10 z dne 21. 7 2011, po kateri javnofinančni razlogi sami ne morejo pomeniti 

legitimnega cilja, ampak so lahko proračunski oziri osnova za izbiro socialne politike 

države članice. Vprašanje je, kako razumeti 74. točko v navedeni sodbi pri uporabi in 

razlagi izpodbijanih določb ZUJF.  

 

8. Zame ostaja sklicevanje na navedeno odločitev v smislu določitve javnofinančnega 

cilja kot primarnega legitimnega cilja za dopustitev diskriminacije sporno. SEU niti v 

navedeni sodbi, niti v odločitvah v drugih zadevah5 soobstoja več ciljev ni neposredno 

vezalo na temeljni javnofinančni cilj in ga ni upoštevalo kot legitimni cilj. V navedenih 

zadevah (Rosenbladt, Petersen in Georgiev) je šlo za več legitimnih ciljev, ne pa za 

več ciljev, med katerimi nekateri niso legitimni. SEU je dopustilo le upoštevanje 

proračunskega stanja pri določanju socialnih in zaposlitvenih ciljev. Proračunski 

primanjkljaj lahko vpliva na določitev zaposlitvenega in socialnega legitimnega cilja, 

                                            
5
 Glej sodbe SEU v zadevi Gisela Rosenbladt proti Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 

C-45/09, z dne 12. 10. 2010, 43. in 45. točka, v združenih zadevah Vasil Ivanov Georgiev proti 

Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv, C-250/09 in C-268/09, z dne 18. 11. 2010, v 

zadevi Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA, C-411/05, z dne 16. 10. 2007, 69. 

in 71. točka, in v zadevi Domnica Petersen proti Berufungsausschuss für Zahnärzte für den 

Bezirk Westfalen-Lippe, C-341/08, z dne 12. 1. 2010. 



 

 

 

ne more pa sam predstavljati neposrednega cilja, ki bi upravičeval 

diskriminacijo na podlagi starosti. To po mojem mnenju izhaja iz 74. točke sodbe v 

združenih zadevah Fuchs in Köhler, na katero se Ustavno sodišče izrecno sklicuje.6 

Navedeno še bolj jasno izhaja iz 65. točke iste sodbe, v kateri je zapisano: 

"Nacionalni organi bi pri opredelitvi svoje socialne politike na podlagi političnih, 

ekonomskih, socialnih, demografskih in/ali proračunskih ozirov morda morali izbrati 

bodisi podaljšanje poklicnega življenja delavcev bodisi določitev njihove zgodnejše 

upokojitve (glej tudi zgoraj navedeno sodbo Palacios de la Villa, točki 68 in 69)...". Pri 

ZUJF pa gre za zakon, ki je v prvem členu izrecno določil en sam cilj, in sicer 

"zagotovitev vzdržnih javnih financ in zmanjšanje izdatkov proračuna." To je torej 

edini zakonski cilj, ki ga je določil zakonodajalec za možnost "prisilnega" 

upokojevanja. Menim, da poseg v človekovo pravico do nediskriminacijskega 

obravnavanja, ne more temeljiti na zakonu, ki določa samo javnofinančne cilje, ostali 

cilji, cilji zaposlitvene in socialne politike, ki jih zakonodajalec ni opredelil, pa izhajajo 

iz drugih okoliščin oziroma iz navedb Vlade.7 Na podlagi slabega javnofinančnega 

stanja bi lahko le matični zakon, ki ureja delovno ali socialno pravni položaj javnega 

uslužbenca, določil cilj prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnjevanja pogojev 

za upokojitev. 

  

9. Poleg tega ZUJF izrazito poudarja diskriminatornost, ker dovoljuje arbitrarno 

prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Določa, da ima delodajalec diskrecijsko pravico 

odločanja kateremu javnemu uslužbencu bo prenehala pogodba o zaposlitvi, ko 

izpolni pogoje za starostno upokojitev. Zato so po mojem mnenju določbe ZUJF 

diskriminatorne tudi do tistih javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev 

in jih delodajalec arbitrarno izbere (ne da bi pri tem imel določena kakršna koli merila) 

in s tem odloči, da se morajo upokojiti. Torej so sporne določbe ZUJF že same po 

sebi diskriminatorne.  

 

10. Pa tudi sicer se izkazanost javnofinančnega cilja ne da preizkusiti, saj 

zakonodajalec ni izkazal njegovih učinkov s podatki (ali vsaj z oceno neto učinka 

proračuna). Ustavno sodišče ni imelo na razpolago podatkov o številu potencialnih 

javnih uslužbencev, ki imajo oziroma bodo imeli pogoje za upokojitev, in o zmanjšanju 

odhodkov proračuna zaradi njihovih (potencialnih) upokojitev. Podatkov, kolikšen naj 

                                            
6
 Besedilo 74. točke v združenih zadevah Fuchs in Köhler se glasi: "Čeprav so lahko 

proračunski oziri osnova za izbiro socialne politike države članice in lahko vplivajo na naravo 

in obseg ukrepov, ki jih želi država članica sprejeti, sami ne morejo pomeniti legitimnega cilja v 

smislu člena 6 (1) Direktive 2000/78. Po 6. členu Direktive so legitimni cilji naslednji: 

zaposlovalne politike, delovnega trga in poklicnega usposabljanja." 
7
 Pri tem želim samo spomniti, da je glede javnofinančnega cilja Ustavno sodišče v odločbi št. 

U-II-1/11 z dne 10. 3. 2011 štelo, da ni mogoče utemeljiti protiustavnosti ZPIZ-1, čeprav se 

sicer lahko utemelji, da so spremembe pokojninskega sistema potrebne in celo nujne iz 

makroekonomskih, javnofinančnih ali demografskih razlogov (32. točka).  

 



 

 

 

bi bil prihranek proračuna, tudi odločba Ustavnega sodišča ne vsebuje. V odločbi 

so le na splošno navedbe o kriznih razmerah v  Republiki Sloveniji, ne pa tudi o oceni 

proračunskih učinkov spornih zakonskih določb. Glede na to, da ta način prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi ni obvezen, prepuščen je odločitvi delodajalca, je vprašljivo, če 

bo vplival in v kolikšnem obsegu na javnofinančno vzdržnost oziroma zmanjšanje 

odhodkov proračuna. 

Menim, da pomemben prihranek ne bo dosežen, saj tisti starejši javni uslužbenci, ki 

so prispevali v proračun, sedaj, po upokojitvi, za pokojnine črpajo sredstva iz 

proračuna. Stroški dela za plače se bodo zmanjšali, vendar pa se bodo, vsaj 

kratkoročno, povečali stroški dela  zaradi izplačil odpravnin. Če se bodo zaposlili novi 

javni uslužbenci, pa bo zmanjšanje stroškov dela po moji oceni zanemarljivo. Seveda 

pri teh ocenah nisem upoštevala, da so upokojeni javni uslužbenci naredili tudi kaj 

koristnega. Torej, vsaj kratkoročno (ZUJF pa je začasen zakon), po moji oceni, zakon 

ne bo imel zaradi navedenih spornih določb proračunskih učinkov.  

 

11. Glede na vse navedeno menim, da javnofinančni cilj ni ustavno dopusten cilj za 

slabše (diskriminatorno) obravnavanje starejših zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za 

starostno upokojitev. 

 

12. Drugi legitimni cilj – vzpostavitev uravnotežene starostne strukture javnih 

uslužbencev, Ustavno sodišče gradi na podatkih Vlade, da se starostna doba 

zaposlenih v organih državne uprave dviguje,8 delež zaposlenih mlajših javnih 

uslužbencev pa pomembno znižuje (mlajši javni uslužbenci so v glavnem zaposleni 

za določen čas), in da različna starost prispeva k opravljanju kakovostne javne službe 

(52. in 53. točka). Tem navedbam ni oporekati, saj je problem zaposlovanja mladih 

pereč ne samo v javnem, ampak tudi v zasebnem sektorju. Potreba po 

medgeneracijskem sodelovanju v zaposlitvenih razmerjih tudi ni sporna ne samo pri 

izvajanju javnih služb, ampak tudi pri izvajanju nalog v ostalem delu javnega sektorja, 

kot tudi v zasebnem sektorju. Zato so ti cilji lahko opredeljeni kot ustavno dopustni cilji 

za poseg v človekovo pravico enakosti, če so objektivno in razumno utemeljeni. V 

obravnavanem primeru temu ni tako. 

 

13. Menim, da je stvaren in razumen razlog, da se ohrani zaposlitev tistim, ki so 

sposobni dosegati rezultate, so uspešni ter izpolnjujejo pogodbene in druge 

obveznosti iz delovnega razmerja, ne glede na starost in ne glede na 

socialnovarstvene razloge. To še posebej velja za zaposlene v javnem sektorju, kjer 

je načelo smotrnosti poslovanja (gospodarno, učinkovito, uspešno) pomembno 

načelo poslovanja države. Javni uslužbenec mora biti uspešen, mora dosegati 

rezultate po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ne glede na to, ali je mlad ali star. Ali je 

boljše, da predava slab visokošolski učitelj, ki je star 35 let, ali dober, ki je star 65 let? 

Dostop mladih do zaposlitve oziroma ohranjanje  zaposlitve zgolj zato, ker so mladi, 

je diskriminatoren, saj neupravičeno postavlja v slabši položaj starejše uspešne javne 

                                            
8
 Podatki v odločbi se nanašajo le na državno upravo in ne na cel javni sektor. 



 

 

 

uslužbence. Če kje, potem bi se morale v javnem sektorju zaradi varovanja javnega 

interesa ugotavljati individualne sposobnosti vsakega posameznega javnega 

uslužbenca, torej, ali njegovo delo, rezultati njegovega dela opravičujejo pogodbo o 

zaposlitvi. Selekcija javnih uslužbencev sodi v področje upravljanja, vključno 

ukrepanja na področju kadrov, ne pa v sporni določbi ZUJF, ki delodajalcem 

dovoljujeta, da javnim uslužbencem preneha pogodba o zaposlitvi zgolj na podlagi 

ugotovitve izpolnjevanja pogojev za upokojitev.  

 

14. Ne strinjam se tudi s tem, da izpodbijana ureditev prestane pogoje strogega testa 

sorazmernosti (nujnost, primernost in ožja sorazmernost). Primernost je Ustavno 

sodišče zgradilo na treh elementih: 1) na prihranku stroškov dela, pri čemer niti ni 

podana ocena, kolikšen bi moral biti proračunski prihranek, zato se ukrep ne da 

preizkusiti; 2) vzpostavitev ugodne starostne strukture, pri čemer iz odločbe prav tako 

ne izhaja, kdaj lahko štejemo, da gre za ugodno kadrovsko starostno strukturo; 

manjkajo merila za opredelitev ugodne starostne strukture glede na sedanja 

demografska gibanja; in 3) da je ukrep primeren tudi zaradi "preprečevanja 

morebitnih sporov o sposobnosti javnega uslužbenca za opravljanje dela po neki 

starosti." Ni sporno, da je sposobnost posameznika odvisna  predvsem od njegovih 

osebnih lastnostih, ki se razlikujejo glede na posameznika. Odločba pa temelji na 

domnevi, da postanejo javni uslužbenci z dopolnitvijo starostnih pogojev za upokojitev 

nesposobni za delo, in na nadaljnji domnevi, da bodo nastali sodni spori, če se jim 

odpove pogodba o zaposlitvi zaradi nesposobnosti. Pri tem bi želela le spomniti na 

odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-49/98, v kateri je zapisano: "Izpolnitev pogojev za 

pridobitev polne starostne pokojnine – posredno torej tudi izpolnitev določene starosti 

– samo po sebi še ne pomeni, da posameznik ni več sposoben za opravljanje 

svojega dela. Pomeni le, da mu je zagotovljen določen nivo socialne varnosti iz 

obveznega pokojninskega zavarovanja" (17. točka). Upoštevati je treba tudi, da v 

Republiki Sloveniji leta 2013 za moške zadošča upokojitvena starost 58 let in štiri 

mesece (peti odstavek 27. člena ZPIZ-2),9 kar praviloma ne velja za starostne 

upokojitvene pogoje v drugih članicah EU, kjer se je ta starost s pokojninsko 

zakonodajo dvignila na 65 ali 67 let.10 

 

15. Menim, da izpodbijana ureditev ne prestane testa nujnosti. Ne samo, da bi bilo 

navedene cilje mogoče doseči z blažjim ustavnoskladnim posegom, temveč, da 

poseg sploh ni potreben. Nujnost ukrepa Ustavno sodišče dokazuje s splošnimi 

                                            
9
 Glede upokojitvene starosti velja prehodno obdobje do leta 2019, v katerem se bo vsako leto 

podaljševala starost za moškega in žensko za štiri mesece in se bo izenačila 2019 leta, ko bo 

za oba spola veljala pravica do starostne upokojitve z dopolnjenim 60 let starosti in 40 let 

pokojninske dobe brez dokupa. 
10

 Menim, da je Ustavno sodišče navedeni razlog povzelo iz sodbe SEU (v združeni zadevi 

Fuchs in Köhler, 47. točka). Obravnavani primer se je nanašal na nemško deželo Hessen, kjer 

je za uradnike veljala upokojitvena starost 65 let. Zato menim, da prenašati stališča SEU v 

naše razmere ni dobro, če se ne upoštevajo drugi elementi posamezne odločitve SEU. 



 

 

 

navedbami o proračunskem deficitu in javnem dolgu, ki ga ima Republika 

Slovenija (64. točka). Nujnost upokojevanja zaradi starosti naj bi tudi zahtevala 

uravnoteženost starostne kadrovske strukture. Po Zakonu o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) je več možnih načinov 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot po Zakon o delovnih razmerjih, ki valja za 

zasebni sektor (Uradni list RS, št. 21/13 – v nadaljevanju ZDR-1), saj ZJU prevzema 

vse načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR in dodaja še druge načine.11 

Eden od načinov odpovedi iz poslovnih razlogov je prav javnofinančni razlog, ki ga je 

kot cilj za upokojevanje določil tudi ZUJF. Že iz tega izhaja, da sporna določba ZUJF 

sploh ni bila potrebna, saj je prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi javnofinančnih 

ciljev mogoče že po ZJU z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. 

Kadrovska politika se mora v javnem sektorju ves čas dosledno izvajati. Predstojniki v 

javnem sektorju imajo dovolj možnosti po ZJU, da odpuščajo tiste, ki so slabi javni 

uslužbenci. Zato ne morem soglašati z zapisanim v odločbi, da "odpuščanja javnih 

uslužbencev, ki temeljijo na individualni obravnavi javnega uslužbenca, ne bi 

zagotavljale trajno in sistemsko ter ne bi omogočile trajnejše strukturne stabilizacije 

odhodkov na področju stroškov dela" (68. točka). Nasprotno, ustrezna organizacija 

dela z ustreznim ukrepanjem na področju kadrov je sistemski in trajni proces. 

Odpuščanja delavcev v zasebnem sektorju so del normalnega upravljanja s kadri. 

Javni sektor, ki je glede na izobrazbeno kadrovsko strukturo strokovno močnejši od 

zasebnega, pa se pri tem sklicuje na zahtevne postopke odpuščanja, kar ne bi smelo 

biti sprejemljivo.  

 

16. V odločbi Ustavno sodišče tudi samo navaja možne druge načine, s katerimi bi 

lahko dosegli zmanjšanje zaposlenih v javnem sektorju, vendar po mnenju Ustavnega 

sodišča odpovedi pogodb o zaposlitvi ne bi bile učinkovite zaradi zamaknjenosti 

(predvsem zaradi sodnih postopkov) in poseganja v dostojanstvo javnega uslužbenca 

pri dokazovanju razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in bi 

prizadeli javne uslužbence vseh starosti. Menim, da zamik ne more biti toliko 

pomemben, da ne bi odtehtal večjo pravno varnost, ki je javnim uslužbencem 

zagotovljena pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi (predvsem je delodajalec dolžan 

razlog, zakaj odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, obrazložiti), za razliko od arbitrarne 

izbire delodajalca, kateremu javnemu uslužbencu bo izdal dokončni sklep o 

prenehanju pogodbe o zaposlitvi po ZUJF. Menim tudi, da nič manj ni dostojanstveno, 

da javni uslužbenec čaka na odločitev delodajalca, ki ni vezana na nobena merila, ki 

bi jih moral upoštevati pri izbiri, kateremu javnemu uslužbencu bo prenehala pogodba 

o zaposlitvi zgolj zaradi izpolnitve upokojitvenih pogojev, kot če nesposobnemu 

javnemu uslužbencu delodajalec dokazuje njegovo nesposobnost.  

 

17. Ukrepi po ZUJF ne samo, da niso potrebni, ampak so po moji oceni škodljivi, saj 

so (bodo) prenehale pogodbe o zaposlitvi znanstvenikom, raziskovalcem, 

visokošolskim učiteljem in drugim, ki so pri dopolnjenih letih starosti za upokojitev 
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lahko vrhunsko ustvarjalno sposobni. Znanje je za vsak narod neprecenljive 

vrednosti in se zato ne da meriti z javnofinančnimi vatli. Posebej to velja v času 

poslovanja v kriznih razmerah male države, kot je Republika Slovenija. To, da ukrep 

ni obligatorne narave, me ne prepriča, da se predstojniki ne bodo za prenehanje 

pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem na arbitraren način posluževali spornega 

ukrepa po ZUJF, saj ukrep ne predvideva nobenih postopkov, ampak le ugotovitev, 

da javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za upokojitev. Gre za najenostavnejši način in 

postopek prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Zakonodajalec je torej, namesto, da bi 

zavaroval pravno državo in znanje (uspešne javne uslužbence), omogočil linearno 

(brez meril) odpuščanje starejših javnih uslužbencev zgolj zato, ker izpolnjujejo 

zakonske pogoje za starostno upokojitev. 

 

18. Prav tako ne soglašam s presojo, da izpodbijani ukrep ni nesorazmeren. Izguba 

statusa javnega uslužbenca je ukrep, ki sistemsko poseže v varstvo dohodka in 

zaposlitve (pravico do dela), torej v najbolj temeljne pravice javnega uslužbenca. Zato 

gre za težke posledice. Res je, da bodo prizadeti javni uslužbenci prejemali pokojnino 

(čeprav je pokojnina nižja od plače), in res je, da bodo imeli formalno možnost 

ponovne zaposlitve (dejanska možnost je zaradi visoke ponudbe dela majhna); 

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

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

Taki posegi pa po mojem mnenju ne bi smeli biti dopustni z začasnimi zakoni 

javnofinančne vsebine, ki trajno spreminjajo delovnopravni in socialni položaj 

posameznika. 

 

19. Menim, da je v obravnavanem primeru podana tudi kršitev avtonomije univerze po 

prvem odstavku 58. člena Ustave. Soglašam z navedbami predlagatelja, da v jedro 

avtonomije univerze sodi tudi kadrovski vidik.  Ne da bi v potrditev tej trditvi navajala 

primerjalno ureditev v drugih demokratičnih državah ali druge avtorje, se sklicujem na 

odločbo št. U-I-22/94 z dne 25. 5. 1995 (Uradni list RS, št. 39/95, in OdlUS IV, 52), v 

kateri je navedlo: "Vendar pa 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" (drugi odstavek 

14. točke obrazložitve). Nisem našla utemeljenega razloga za drugačno presojo. 

 

20. Menim tudi, da je bilo s sporno določbo ZUJF kršeno tudi načelo varstva zaupanja 

v pravo (2. člen Ustave), ker ZUJF ni določil prehodnega obdobja, da bi se prizadeti 

nanj lahko pripravili. Ukrep je zato posegel v pričakovane pravice prizadetih starejših 

javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev. Načelo 

predvidljivosti pa je pomembno načelo varovanja pravne države. 

 

21. Zaradi navedenih razlogov menim, da je izpodbijana ureditev v neskladju s prvim 

odstavkom 14. člena Ustave, na podlagi katerega je prepovedana diskriminacija na 

podlagi starosti. Zaposlitev mladih je pomemben del socialne in zaposlitvene politike 



 

 

 

vsake demokratične države, ki se mora uresničevati, vendar ne po poti 

diskriminacije starejših. V javnem interesu je, da država zagotovi možnosti 

zaposlovanja in socialne varnosti za vse, na ustavnoskladen način, predvsem brez 

posega v človekove pravice enakosti in zaupanja v pravo.  
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