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1. Vsebino izpodbijane določbe drugega odstavka 60. člena Zakona o visokem šolstvu sem razumel 

enako kot večina sodnikov: da v enem delu redne univerzitetne profesorje diskriminira, v drugem delu 

pa jih privilegira. 

 

2. Soglašam s stališčem večine, da je določba protiustavna v delu, kjer rednim profesorjem, ki do 65. 

leta starosti še niso dopolnili pogojev za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine, jemlje 

pravico, da bi zasedali delovna mesta, navedena v prvem odstavku 60. člena Zakona. 

 

3. Nisem pa soglašal s stališčem, da je določba protiustavna tudi v delu, kjer rednim profesorjem, ki so 

pred doseženim 65. letom starosti že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do polne starostne 

pokojnine, omogoča nadaljevanje dela na delovnih mestih iz prvega odstavka 60. člena, do 

doseženega 65. leta starosti, ne glede na soglasje delodajalca (po 65. letu starosti pa enako kot 

drugim delavcem po 101. členu Zakona o delovnih razmerjih). 

 

4. Omenjeni privilegij (ki ga v tem postopku tudi ni nihče izpodbijal) po moji oceni uspešno prestane 

presojo skladnosti z Ustavo po kriterijih, ki jih je Ustavno sodišče postavilo za presojo danih ugodnosti, 

ki jih glede upokojevanja določi zakonodajalec določenim skupinam (OdlUS III,84). Takšno je o tem 

vprašanju glede izpodbijane določbe tudi stališče večine (gl. prvi odstavek 14. tč. odločbe), ki pa meni, 

da bi takšen privilegij, ki je sicer v skladu z Ustavo, lahko določila le Univerza sama, ne pa tudi 

zakonodajalec, ker s tem krši ustavno določbo o avtonomnosti Univerze (58. člen Ustave). 

 

5. Sam stojim na stališču, da določanje pravic, ki jih imajo redni univerzitetni profesorji na področju 

pokojninskega zavarovanja, ne sodi v področje avtonomnega urejanja Univerze. 

 

Pokojninski sistem predstavlja sistem javnega obveznega socialnega zavarovanja, kar že pojmovno 

zahteva enotno in usklajeno ureditev pravic in obveznosti posameznih članov in delov sistema. 

Možnost avtonomnega urejanja pravic pripadnikov delov takšnega sistema lahko povzroči motnje v 

njegovem delovanju in celo njegov razpad. 

 

6. Glede na povedano sem predlagal sprejetje odločitve, s katero bi Ustavno sodišče ugotovilo, da 

izpodbijana določba 2. odstavka 60. člena Zakona o visokem šolstvu ni v neskladju z Ustavo, če se 

razume tako, da se uporablja (samo) za tiste redne profesorje, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice 

do polne starostne pokojnine pred doseženim 65. letom starosti. 
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