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Vprašanje v tej zadevi je seveda precej enostavnejše. Večina ga povsem po nepotrebnem zapleta na 

ravni diskriminacije (oziroma privilegiranja) določenih starostnih kategorij rednih univerzitenih 

profesorjev, z avtonomijo univerze pa, ki je imperativno in kategorično zaukazana v 58. členu Ustave, 

opravi v nekaj stavkih. V resnici je seveda vprašanje avtonomije univerze tukaj prejudicialno 

vprašanje; predhodni odgovor nanj napravlja diskusijo o diskriminaciji odvečno. 

 

Ustavnopravno materijo zgornje starostne bariere za univerzitetne profesorje poznamo iz nekaterih 

drugih pravnih redov, v katerih sicer javne univerze s statusom javne neprofitne korporacije (public 

non-for profit corporations) veljavno, smotrno in čisto nič protiustavno omejujejo zgornjo starostno 

mejo za svoje najbolj renomirane učitelje. Profesorji prava, ki jih pozna ves svet, kot so na primer 

profesor Paul Freund za ustavno pravo, Harold J. Berman za pravno zgodovno, Louis Sohn za 

mednarodno pravo in desetine drugih resnično etabliranih avtoritet, so se na primer morali umakniti s 

Harvard University Law School pri triinšestdesetih letih in so to tudi storili -- brez ustavnega 

oporekanja| --, zato ker ima harvardska univerza v stalni pogodbi (tenure contract) standardno 

določbo, ki zahteva odhod z univerze pri triinšestdesetih letih. 

 

Meritum take določbe je jasen in priporočljiv, če ne želimo, da postane univerza jalova in avtoritarna 

fevdalno-gerontokratična ustanova. 

 

Univerza mora biti azil za ustvarjalne. Samo zaradi ustvarjalnosti ji pritiče akademska svoboda. Kolikor 

pa vem, se skoraj ne dogaja, da bi šestdeset- in sedemdesetletniki za svoje inovativne ideje dobivali 

Nobelove nagrade. 

 

Toda to ni vprašanje, o katerem bi po slovenski Ustavi lahko odločala država. Ustavna določba 28. 

člena Ustave je ena najbolj jasnih in kategoričnih v vsej Ustavi. Je brez vsake kvalifikacije, pogoja ali 

zakonske rezerve. Enostavno, jasno in brezprizivno ukazuje, da bodi univerza avtonomna. Drugi 

odstavek, ki izrecno omejuje z zakonom opredeljeno vlogo države na financiranje univerze, s tem kot 

izjema samo še potrjuje pravilo prvega odstavka. V prvem odstavku gre torej za značilno preskriptivno, 

ki ji v drugem odstavku sledi instrumentalna norma. 

 

Pridevnik "avtonomen" (ali samostalnik "avtonomija") se ne pojavlja nikjer drugje v Ustavi: niti sodstvo, 

ki je sicer neodvisno, niti izvršna oblast, niti Državni svet, niti Predsednik republike po Ustavi niso 

avtonomni. Beseda "avtonomija" izhaja iz grških korenov "autos" in "nomos". Gre torej za to, da je tisti, 

ki je avtonomen -- samo-zakonodajen, da je sam sebi zakonodajalec. Vsi so vezani na zakone, ki jih (v 

okviru Ustave) razglaša Državni zbor. Univerza pa je (toliko kot univerza), od zakonske regulative po 

Ustavi expressis verbis izvzeta. 

 

Univerzi je po Ustavi dan poseben svoboden status. Svoje zadeve lahko avtonomno, se pravi z 

lastnimi predpisi, samostojno in neodvisno, sama ureja. Univerzitetna avtonomija ne more biti ne 

politično, ne ozko pozitivistično pravno vprašanje. Dejstvo, da se avtonomija univerze pravno pojavlja 

v Ustavi namreč pomeni natanko to. Ko je pred leti naš sijajni matematik profesor Križanič izrekel, da 

bi imeti moral zakon univerzi en sam člen ("V Ljubljani je univerza."), je bila njegova misel povsod 

sprejeta z aklamacijo. Ustava zdaj predpisuje natanko to. 

 

Avtonomija univerze ni niti izvirna slovenska zamisel niti ni od včeraj. Nobeno naključje ni, da so bile 

univerze od svojih začetkov v Bologni, v Parizu in v Oxfordu v 11. stoletju neodvisne in samostojne. 

Oxford in Cambridge še danes delujeta na podlagi posebnega kraljevega Charterja. Ker ima vse to od 
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nekdaj opraviti z ustvarjalnostjo, ki je možna samo pogojih kar največje svobode, Ustava prepoveduje, 

da bi se vprašanje avtonomije univerze zvedlo na nekakšno pozitivno-pravno vprašanje. Preregulirana 

univerza, ki je bila naprimer žrtev zakona o usmerjenem izobraževanju in ki so ga tolmačili fakultetni 

tajniki daleč preko svojih neakademskih ingerenc, je zdaj v marsičem na robu tega, da postane 

navadna reglementirana učna ustanova. Če so osnovne šole, gimnazije in druge srednje šole pod 

državno regulativo, je to sprejemljivo toliko, kolikor se tam znanje le reproducira --, čeprav je tudi taka 

domneva hudo poenostavljanje stvari. Situacija na univerzi pa mora biti povsem drugačna zato, ker 

naj bi bili visokošolski slušatelji vključeni v akademski ustvarjalni proces, torej proces, v katerem se 

znanje izvirno producira. Univerza, tudi za razliko od drugih višje- in visoko-šolskih ustanov, zasluži 

svoj poseben ustavni status in akademsko svobodo kot meritokratični azil ustvarjalnosti in odličnosti. V 

takem okolju ima pravna nivelizacija pogubno dušeč učinek. Prav iz tega tudi slovenska Ustava sledi 

zahodni demokratični tradiciji in natanko iz tega razloga v svojem 59. členu zagotavlja svobodo 

znanosti in umetnosti, v svojem še pomembnejšem 39. členu pa svobodo izražanja misli, govora in 

javnega nastopanja ter drugih oblik izražanja. V tesni zvezi s tem je tudi ustavno zagotovljena pravica 

do zasebnosti iz 35. člena in vseh drugih osebnostnih pravic. V svojem sijajnem delu "De la dictature" 

francoski socialni teoretik Maurice Duverger opisuje, kako si vsaka diktatura sama koplje grob prav z 

uničevanjem ustvarjalnosti. 

 

Ustvarjalnost lahko cveti samo v svobodi. Akademska ustvarjalnost pa lahko cveti samo v okviru 

tradicionalne akademske svobode. 

 

Državne univerze so že tako ali tako, ker so odvisne od proračuna, samo v pogojno svobodnem 

položaju. Državne pritiske preko financiranja sicer izrecno omejuje drugi odstavek 58. člena, ki 

predvideva zakonsko določena merila za financiranje. 

 

Vendar država s svojimi pritiski na primer lahko poskuša zvečati število slušateljev na univerzi samo 

zato, ker to na videz odlaga problem brezposelnosti. Z uvajanjem mature prihajamo zdaj efektivno do 

tega, ker ni več sprejemnih izpitov, da medicinske sestre odločajo o tem, kdo bo študiral medicino. Ob 

tem je popolnoma jasno, da ima uspeh na maturi za uspeh na nekaterih fakultetah -- zlasti seveda na 

tistih, katerih predmeta ne učijo na srednji šoli --, zelo majhno predikcijsko vrednost. Če želimo 

odličnost in ustvarjalno kvaliteto, in temu je namenjena avtonomija univerze, mora o tem, kdo je 

primeren za študij posamezne smeri, odločati sama univerza in ne srednja šola. 

 

Takih in podobnih vprašanj je še veliko, a predvsem bi se morali zavedati, kako odločilna je zlasti za 

humanistiko in družboslovje tista akademska svoboda, ki omogoča kognitivno anticipacijo prihodnosti. 

In prav od te vrste ustvarjalnosti je v današnjem času odvisna prognoza celotne sicer preregulirane 

družbe in države. Zaradi tega ni pretiravanje celo, če rečemo, da je prihodnost naroda odvisna od 

stopnje univerzitetne avtonomije. 

 

Mimo vsega tega ne more ne Ministrstvo za šolstvo in šport, ne Državni zbor, ne rektorat, ne 

univerzitetni svet: celo sama univerza se avtonomiji ne more odpovedati. Njeni pravici, na eni strani, 

do avtonomije, na drugi strani odgovarja ustavna dolžnost, da je avtonomna. 

 

V luči povedanega je potem seveda povsem jasno, da je glede svojih zadev univerza vezana 

neposredno na Ustavo, zakon pa je ne sme urejati. To seveda pomeni, da je Zakon o visokem šolstvu 

protiustaven v celoti, razen kolikor ureja golo financiranje univerze, se pravi tako (in samo tako) 

financiranje, ki ne bo posegalo v avtonomijo univerze. En bloc financiranje univerze iz proračuna, pri 

čemer univerza potem sama razdeli dodeljena ji sredstva, pozna celo nemško pravo, ki v svojem 

Temeljnem zakonu nima izrecne določbe o avtonomiji univerze. 

 

Iz tega tudi logično izhaja, da Univerza ne more biti podrejena Zakonu o zavodih, niti je ne more urejati 

Zakon o visokem šolstvu. Zakon o zavodih je v bistvu nacionaliziral univerzitetno premoženje, kar je 

bilo iz istega razloga protiustavno, saj je bil s tem Univerzi odvzet materialni substrat njene avtonomije. 

Če sta lahko v tem smislu izven dometa Zakona o zavodih eksteritorialna Rimo-katoliška cerkev in 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, za katere ni nobene predmetne določbe o avtonomiji v 

sami Ustavi, potem to a fortiori velja za Univerzo, za katero je avtonomija izrecno ustavno predvidena. 
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Zakonodajalec bi moral v skladu z Ustavo za univerzo predvideti status samoupravne javne neprofitne 

korporacije podobno kot je to predvideno za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ki jo zakon 

imenuje "ustanova". Siceršnja dihotomija na podjetja in zavode briskira 58. člen Ustave, briskiran pa je 

s tem tudi 59. člen Ustave, kajti državno preregulirana Univerza, ki sta ji predpisana celo oblika pečata 

in število izpitov, je del neslavne tradicije socialističnega zakona o usmerjenem izobraževanju. Govoriti 

o svobodi znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, ki je zagotovljena v citiranem 59. členu Ustave, je 

ob tem mogoče samo, če v socialistični maniri Ustavo razumemo kot zgolj proklamativen akt, ki 

zakonodajalca konkretneje ne zavezuje. 

 

V nedemokratičnem režimu je bila Univerza ena redkih institucij, ki so skozi svojo intelektualno, 

strokovno in znanstveno avtoriteto ohranjale relativno avtonomijo vis-a-vis nedeljeni oblasti. V okviru 

samoupravnega pravnega sistema pa je imela Univerza de jure in de facto samoupravni status, ki je 

bil -- če odmislimo izvenpravni vpliv Zveze komunistov -- popolnoma analogen statusu tradicionalne 

zahodne javnopravne neprofitne korporacije. Zato je še toliko bolj zaprepaščujoče, da je bila ena prvih 

stvari, ki se je zgodila v demokratičnem režimu, prav de facto nacionalizacija univerzitetnega 

premoženja z Zakonom o zavodih ter repriza podrobne visokošolske zakonodaje. Šele če bi univerza 

sama določila starostno zgornjo mejo delovanja univerzitetnih profesorjev, bi se postavilo vprašanje 

enakosti pred zakonom. (Pri čemer pa je seveda tudi jasno, da Univerza fondu pokojninskega 

zavarovanja sama ne more nalagati dodatnih obveznosti. Toda to je drugo vprašanje.) 

 

Ustavno sodišče bi tedaj taki določbi univerzitetnega statuta, razen če bi prišla v nasprotje s samo 

Ustavo, moralo pritrditi prav zaradi avtonomije univerze. 

 

Po ustavnopravni doktrini obstajajo tri merila za presojo kršenja načela enakosti pred zakonom (14. 

člen Ustave). (1) 

 

Merilo najstrožje presoje, po katerem bi domnevno diskriminatorna določba zakona prestala ustavni 

preskus le, če primerno služi neprekršljivemu državnemu interesu, se nanaša na določene suspektne 

klasifikacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave (narodnost, rasa); (2) merilo stroge presoje, po 

katerem je zakonska klasifikacija protiustavna, razen če je od nje vsebinsko odvisen dovolj pomemben 

državni interes, se nanaša na kvazi-suspektne zakonodajne klasifikacije (spol, vera, politično 

prepričanje); (3) merilo razumne povezave (med zakonsko klasifikacijo in legitimnim državnim 

interesom), po katerem je zakonska klasifikacija protiustavna, če ne obstaja razumna zveza med 

sporno klasifikacijo in legitimnim državnim interesom, se nanaša na socialno in ekonomsko 

zakonodajo in lahko zajame vse ostale ustavno-diskriminatorno suspektne klasifikacije iz 14. člena, po 

naši Ustavi torej vsakršno "drugo osebno okoliščino." Starost kot zakonodajna klasifikacijska 

kategorija ni predmet najstrožje ustavnosodne presoje, kot sta na primer diskriminacija po rasnem ali 

narodnostnem kriteriju. Prav gotovo celo ni predmet stroge presoje, ker bi v tem primeru bile na 

ustavnem udaru (kot diskriminatorne) vse prisilne upokojitve. Potemtakem bi šlo za to, ali je prisilno 

upokojevanje (seveda vseh univerzitetnih učiteljev, ne samo rednih profesorjev) v razumni povezavi z 

preprečevanjem staranja univerze. Po mojem mnenju ta razumna povezava, kot sem prej nakazal, 

seveda obstaja --, medtem seveda, ko ni razumnega razloga za to, da bi upokojevali samo stare redne 

univerzitetne profesorje, ne pa starih izrednih profesorjev in starih docentov. 

 

Če bi bila taka določba, ne v zakonu, ampak v avtonomnem statutu univerze (in če bi poleg tega sodili, 

arguendo, da je diskriminatorna), bi bilo treba dodatno pretehtati še vprašanje, ali ni morda taka 

klasifikacija vendarle v domeni univerzitetne avtonomije. Bil bi govor o koliziji med (relativizirano) 

ustavno vrednoto enakosti pred zakonom (po merilu razumne povezave) na eni strani ter vrednoto 

avtonomije univerze na drugi strani. 

 

Tedaj bi bil problem morda lahko postavljen edinole še z vprašanjem, ali lahko univerza svoje 

predčasno upokojevanje naprti Zavodu za pokojninsko zavarovanje oziroma točneje, ali lahko Statut 

univerze pride v kolizijo z zakonom o pokojninskem zavarovanju. V takem primeru bi prišlo še do 

tehtanja vprašanja, ali je preprečevanje gerontokracije na univerzi stvar njene avtonomije in ali mora 

družba tako univerzitetno politiko financirati. 
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Čisto lahko bi se odločili, da v duhu avtonomije to mora. To še zlasti, ker podobno "diskriminatorne" 

pokojninske določbe veljajo za vojsko in policijo, pa to seveda ne povzroči razpada pokojninskega 

sistema. 

 

Po skrbnem preučevanju te materije torej stojim na stališču, da bi moralo Ustavno sodišče sporno 

določbo Zakona o visokem šolstvu presojati samo skupaj z vprašanjem avtonomije univerze. 

 

Potem bi bili tehnični razmisleki o tem, kdo je zdaj privilegiran in kdo diskriminiran povsem odveč. Ker 

pa je torej država tista, ki je z Zakonom o visokem šolstvu grobo in protiustavno posegla v avtonomijo 

univerze, je argumento a maiori ad minus protiustavna tudi tu sporna določba drugega odstavka 60. 

člena Zakona o visokem šolstvu. 

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

 

dr. Janez Šinkovec 

 


