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PRAVNO MNENJE O OBVEZNOSTIH IN OMEJITVAH 
DRZ AVE V RAZMERJU DO DRZ AVNE UNIVERZE IN 
V POSTOPKIH IZLOČ ITVE POSAMEZNIH Č LANIČ IZ 

SESTAVE UNIVERZE 

Naročnik: Univerza na Primorskem – Universita del Litorale 

Izdelal dr. Ciril Ribičič 

1. Uvodno 

 

Univerza na Primorskem - Universita del Litorale (v nadaljnjem besedilu UP) me je zaprosila, 

da izdelam to pravno mnenje po tem, ko so bile temeljne odločitve povezane z odhodom 

Znanstveno-raziskovalnega središča (v nadaljnjem besedilu ZRS) iz UP že sprejete in so 

postale ireverzibilne.  

 

Univerza bi morala biti institucija, znotraj katere se razlike presegajo z dialogom in strpno. 

Namesto tega so se nasprotja poglabljala in zaostrovala in dosegla vrh v predvolilni kampanji 

za rektorske volitve. Neposredno po njih je poraženi kandidat, ki je bil obenem vodil ZRS, 

sprožil postopke za izločitev ZRS iz UP. V okviru njih je ZRS brezpogojno terjalo izločitev, 

čeprav bi bilo mogoče iskati tudi drugačne rešitve, ki bi zagotavljale večjo samostojnost ZRS 

na način, da bi ohranili njegovo dejavnost znotraj univerze.  

 

Namesto, da bi se spor razreševal v neposrednem in vključujočem dialogu znotraj univerze, so 

se odnosi nerazumno zaostrovali in so tudi organi UP obupali nad možnostjo, da bi 

medsebojna nasprotja razrešili in nadaljevali sodelovanje, ki je logično in zaželjeno znotraj 

vsake univerze kot vrhovne institucije, v kateri se ustvarjalno dopolnjujeta raziskovalna in 

pedagoška aktivnost.  

Senat UP je po tem s konsenzom sprejel odločitev, ki je sledila pozivu Znanstvenega sveta 

ZRS, naj "omogoči realizacijo volje zaposlenih UP ZRS ter potrdi prenehanje članstva UP 

ZRS v Univerzi na Primorskem". To je ZRS storilo še preden je bilo jasno, ali se bo 
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priključilo drugi univerzi (Emuni – evro-sredozemska univerza), ali pa bo svojo raziskovalno 

dejavnost nadaljevalo kot samostojen zavod.  

Ko je senat UP s potrebno dvotretjinsko večino določil pogoje in način izločitve ZRS iz 

univerze, je ZRS nasprotoval odločitvi, da naj pri pripravi izstopa ZRS iz UP vključi kot 

obvezno sestavino "kadrovski načrt o prerazporeditvi  delavcev iz UP v izločeni samostojni 

pravni subjekt s pisno podano izjavo vsakega zaposlenega na UP, ki svoje obveznosti izvaja 

na UP ZRS, tako da bo nedvoumno podano soglasje o prenehanju njihovega delovnega 

razmerja na UP".  

Tako sta ZRS in UP očitno obupala nad možnostjo nadaljnjega sodelovanja. Vsem, ki so se 

odločili, da ostanejo zaposleni na UP (tako se je odločila približno ena tretjina zaposlenih na 

ZRS), je UP zagotovila polno zaposlitev na UP. To je pomenilo, da mora tistim, ki odhajajo, 

polno zaposlitev zagotoviti ZRS.  

Ko je prišlo do tega, da je ZRS zahteval brezpogojno izločitev, UP pa je takšni zahtevi 

pritrdila, je nastala situacija, ko odhajajoča članica in njeni člani na eni strani ter okrnjena 

univerza in njene članice in zaposleni na drugi strani, nimajo več skupnih interesov, na 

podlagi katerih bi lahko gradili skupno prihodnost –, temveč le še ta skupni interes, da se čim 

hitreje in čim manj boleče razidejo. V takšni situaciji izgublja na pomenu razprava o tem, 

kako je do nasprotij, ki so privedla do izločitve ene članice iz UP prišlo., Aktualno je zato 

vprašanje, kako čim bolj učinkovito izpeljati postopke "razveze«; ta naj čim preje omogoči 

samostojno nadaljevanje dela odhajajočega ZRS ter nemoteno delovanje poslej okrnjene UP.  

Zato se to pravno mnenje omejuje na to, kako so dolžni ravnati organi UP in organi 

odhajajočega ZRS v medsebojnih razmerjih in kako v razmerju do organov države (MIZŠ, 

Vlada, Državni zbor).  

Na vse skupaj je treba pogledati tudi s stališča posameznih raziskovalcev, ki so bili doslej 

vključeni tako v delovanje ZRS kot tudi v pedagoško delo na UP in so nosilci svobode 

znanstvenega ustvarjanja ter jih izločitev ZRS iz UP postavlja pred težke odločitve.  

V tem pravnem mnenju odgovarjamo na naslednja vprašanja: 

1. Kako razlagati in uporabljati veljavne predpise (Ustava,  zakonodaja, podzakonski 

akti, akti UP) in odločbe Ustavnega sodišča, da bo to skladno z avtonomnostjo 
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univerze iz 58. člena Ustave in kakšne obveznosti izhajajo iz Ustave za ravnanje 

vodstev UP, ZRS in pristojnih državnih organov? 

 

2. Ali je mogoče avtonomijo univeze (s strani organov Republike Slovenije) kršiti tudi 

pasivno, torej z opustitvijo ravnanja in z zavlačevanjem, ki podaljšuje prehodno 

obdobje; v tem obdobju sta ZRS in UP prisiljena nadaljevati sodelovanje, potem ko 

so bile že sprejete njune odločitve o tem, da ZRS na lasten predlog preneha članstvo v 

UP, na kateri se je medtem začelo novo študijsko leto?  

 

3. Ali je UP ravnala v skladu z ustavo in zakoni, ko je zagotovila nadaljevanje 

(polnnega) delovnega razmerja na UP za tiste člane odhajočega ZRS, ki so se odločili 

ostati na UP –, ni pa omogočila deljenega delovnega razmerja za tiste, ki so se 

odločili, da odidejo iz nje? 

 

2. Avtonomnost univerze 

 

Avtonomnost univerze pomeni, da je univerza  osvobojena vsakršnih zunanjih pritiskov, ki bi 

omejevali njeno aktivnost pri razvoju znanosti in pedagoški dejavnosti –, pa naj bodo 

politični, ekonomski ali finančni. Posebej pomembno je, da avtonomija univerza onemogoča, 

da bi država s pomočjo resornega ministrstva in domnevno v imenu javnega interesa 

narekovala univerzi, kaj naj na njej raziskujejo in kako naj poučujejo. Univerzitetna 

raziskovalna in pedagoška dejavnost mora biti etično in intelektualno svobodna tako v 

razmerju do političnih oblasti kot do centrov ekonomske moči,
1
 državni nadzor nad njenim 

delovanjem pa naj bo omejen na ustavnost in zakonitost njenega delovanja.  

Ustava določa v 58. členu (avtonomnost univerze in drugih visokih šol): "(1) Državne 

univerze in državne visoke šole so avtonomne. (2) Način njihovega financiranja ureja zakon."  

Ustavna določba o avtonomnosti državne univerze je v svoji jasnosti in daljnosežnosti v 

mnogočem edinstvena. Le redke ustave dajejo avtonomnosti univerze takšen pomen. Poleg 

tega v Ustavi RS ni nobeni drugi instituciji dana tako visoka stopnja samostojnosti. Poleg 

                                                           
1
 Prim. Ingemund Hagg, Academic Freedom and University Autonomy, The Bertil Ohlin Institute, Sweden, 

Liberal International Congress 2009, www.liberal.international.org  str. 2 in nasl. 

http://www.liberal.international.org/
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tega, kar je bistveno, gre za določbo (ius cogens), ki je uvrščena v poglavje o človekovih 

pravicah in temeljnih svoboščinah. Za določbe v tem delu Ustave namreč velja, da se 

uporabljajo neposredno na podlagi Ustave, njihovo omejevanje z zakoni in drugimi predpisi 

pa ni dovoljeno, kadar tega Ustava ne določa.  

Posebno težo daje ustavni določbi o avtonomnosti univerze dejstvo, da je bilo v Ustavi 

opuščeno besedilo iz njenega osnutka, po katerem bi bila univerzi dodeljena avtonomija le »v 

mejah zakona«.
2
 Ustavno sodišče v zvezi s tem pravi, da so bile te besede pozneje črtane »z 

obrazložitvijo, da omejujejo imperativ avtonomnosti«.
3
 Ustavni sodnik dr. Boštjan M. 

Zupančič pa je v ločenem mnenju k odločbi v zadevi št. U-I-34/1994 o tem zapisal: »Če ni 

povsem jasna kategorična dikcija 58. člena Ustave, ki prvič jasno predvideva avtonomijo 

državnih univerz in ki, drugič, v svojem drugem odstavku jasno določa meje zakonske rezerve 

–, potem v tej Ustavi ni nič jasnega. Tu tudi ni potrebna subtilna semantična analiza pojma 

avtonomije (autos, gr. sam in nomos, gr. zakon), ker je že iz ustavnih travaux preparatoires 

razvidno, da je bila prvotno predvidena ustavna dikcija, po kateri bi bile državne univerze 

avtonomne le »v okviru zakona«, kasneje pa so zadnje tri besede iz te sintagme izpadle. Tudi 

povsem neobveščeno branje 58. člena Ustave jasno kaže, da je prvi odstavek mišljen kot 

pravilo, drugi, ki določa meje zakonu o univerzi, pa kot izjema od tega pravila: točno tista 

izjema, ki pravilo samo potrjuje.«
4
 Po njegovem mnenju "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 

                                                           
2
 Osnutek je določal:  »Univerze in druge visoke šole v mejah zakona samostojno določajo svojo notranjo 

ureditev.« Prim. Nastajanje slovenske ustave, Izbor gradiv Komisije za ustavna vprašanja (1990-91), drugi 

zvezek, ur. dr. Miro Cerar, Gorazd Perenič, Državni zbor RS, Ljubljana, December 2001, str. 652, 653. 
3
 O tem je v odločbi v zadevi št. U-I-156/08 iz leta 2011 ustavno sodišče zapisalo naslednje: »V osnutku Ustave 

RS (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 17/90) se je določba o univerzitetni avtonomiji glasila: 

»Univerze in druge visoke šole (varianta: 'so avtonomne in') v mejah zakona samostojno določajo svojo notranjo 

ureditev"; drugega odstavka in določbe o financiranju ni bilo. Kasneje so bile besede "in v skladu z zakonom 

samostojno določajo svojo notranjo ureditev" črtane z obrazložitvijo, da omejujejo imperativ avtonomnosti. 

Dodan je bil nov drugi odstavek ("Način njihovega financiranja ureja zakon."), za katerega je bilo v obrazložitvi 

rečeno, da v nasprotju z besedami, ki so bile črtane, ne oži avtonomnosti v njenem bistvu, to je v njeni 

znanstveno-pedagoški komponenti (tako že odločba Ustavnega sodišča št. U-I-34/94, 20. tč. obrazložitve). Glede 

na navedeno je treba drugi odstavek 58. člena Ustave RS, kot sestavni del 58. člena Ustave RS, ki ureja 

avtonomnost univerze in drugih visokih šol, presojati upoštevajoč vsebino in namen prvega odstavka te 

določbe.« 

4
 Ni odveč opozoriti na to, da se zakonsko urejanje financiranja univerz omejuje na »način financiranja« in da 

imajo tudi v državah, ki nimajo takšne ustavne ureditve, na primer v Nemčiji, univerze visoko stopnjo finančne 

samostojnosti. V mnogih državah je uveljavljeno t. i. en bloc financiranje univerze. Iz tega izhaja, da določbe o 

financiranju ne gre razlagati omejujoče za univerzo, temveč kot zavezujočo za državo, da omogoči univerzi 

finančno podlago za njeno avtonomno delovanje.  
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nekdaj opraviti z ustvarjalnostjo, ki je možna samo v pogojih kar največje svobode, Ustava 

prepoveduje, da bi se vprašanje avtonomije univerze zvedlo na nekakšno pozitivno-pravno 

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

samo v okviru tradicionalne akademske svobode.
5
 V zvezi s tem je tudi opozorilo dr. Lucije 

Čok, da "mora biti univerza v svoji raziskovalni in poučevalni dejavnosti moralno in 

znanstveno samostojna v razmerju do vsake politične in ekonomske oblasti".
6
 

Z ustavno določbo o avtonomnosti univerze se je država (samo)omejila tako, da bo državnim 

univerzam priznavala samostojno urejanje njihove notranje ureditve. O njej pravi ustavni 

sodnik dr. Lojze Ude v svojem ločenem mnenju v zadevi št. U-I-34/1994: »Določba 58. člena 

Ustave pravi, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne ter da način njihovega 

financiranja ureja zakon. Ta ustavna določba je ena najbolj jasnih in kategoričnih v vsej 

Ustavi. Ne vsebuje nobenega pogoja ali zakonske rezerve, temveč jasno in nedvoumno pravi, 

da je 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 normo, ki ji v drugem odstavku sledi instrumentalna... 

Avtonomija torej pomeni, da je njen nosilec sam svoj zakonodajalec. Ureja svoje zadeve v 

organizacijskem in funkcionalnem smislu.«  

S tega vidika so bile takrat in so danes še bolj na mestu kritike preobsežnega in 

prepodrobnega zakonskega urejanja visokega šolstva. Normativno urejanje področja visokega 

šolstva je v nekaterih primerih celo bolj podrobno kot na področjih, na katerih Ustava ne 

določa avtonomnega položaja subjektov
7
, ki na njih delujejo.

8
 Dr. Ivan Svetlik je nedavno v 

imenu rektorske konference opozoril, da "se s posameznimi interventnimi ukrepi, zakoni in 

podobno nenehno omejuje avtonomija univerz".
9
 

                                                           
5
 Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Boštjana M. Zupančiča v zadevi št. U-I-22/94 

z dne 17. februarja 1994. 

6
 dr. Lucija Čok, Avtonomija univerz: kako daleč seže 58. člen ustave, gostujoče pero, Delo, 8. 10. 214. 

7
 Ko gre za univerze opozarja Ustavno sodišče (odločba v zadevi št. U-I-34/94), da so avtonomne univerze in ne 

fakultete. Prim. Jernej Zupanc, Avtonomna je univerza, ne fakultete, gostujoče pero, Delo, 6. 5. 2015. 
8
 Na prenormiranost opozarjata tudi dr. Andraž Teršek in mag. Matija Žgur: (Finančna) Avtonomija univerze, 

Revus, št. 12/2010, str. 73 in nasl.) in opozarjata na številne zakone, uredbe, pravilnike, navodila, ki omejujoče 

posegajo v delovanje univerze. Prim. tudi Vanja Pirc, Napad na avtonomijo univerze, Mladina 11. maja 2007, v 

katerem avtorica ob predlogu zakona o visokem šolstvu opozarja na ogroženost avtonomije univerze in 

nevarnost, da bi nova zakonska ureditev vodila do razbijanja oziroma drobljenja univerze in njenega 

discipliniranja. 
9
 Nenehno se želi omejevati avtonomijo univerz, Ljubljana, 19. 9. 2014, www.rkrs.si. 
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Ustavne določbe o zagotovljeni avtonomiji državnih univerz najdemo v mnogih državah, pri 

čemer je stopnja varstva različna. Nekatere države na primer ne poznajo izrecnih ustavnih 

določb o avtonomiji univerze, pač pa avtonomijo obravnavajo kot sestavino svobode 

izražanja, svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, pravice do izobraževanja ipd. 

(n.pr. Avstrija, Francija, Nemčija, Madžarska, Luksemburg). Ustave drugih držav poznajo 

oboje, tako določbe o svobodi izobraževanja in raziskovanja kot tudi institucionalno 

avtonomijo (državnih) univerz (n.pr. Češka, Irska, Latvija, Poljska, Slovaška, Španija, 

Slovenija). V Združenih državah Amerike lahko najdemo ustavne določbe o avtonomiji 

državnih univerz v več deset zveznih državah, kjer take univerze sploh imajo.
10

  

Terrence Karran je obravnavala vprašanje akademske svobode v pravni ureditvi 23 držav 

članic Evropske unije (z izjemo Belgije, Cipra, Romunije in Bolgarije). Posebno pozornost je 

namenila vprašanjem ustavne ureditve oziroma ustavnega varstva, varstvu v okviru področne 

zakonodaje, samoupravljanju, načinu imenovanja rektorja in stalni (redni) profesuri – in 

ugotovila, da je primerjalno gledano formalno varstvo glede vseh omenjenih vprašanj v 

Sloveniji na zelo visoki ravni (uvrščena je bila na drugo mesto za Finsko
11

, ki je znana po 

tem, da je z nedavno reformo med drugim ukinila status javnega uslužbenca za osebje 

univerz, ki ga zaposlujejo samostojno). Razvoj v zadnjih desetletjih v Evropi gre v smeri 

krepitve avtonomije univerz in omejevanja države pri poseganjih vanjo.  

Za konkretni primer, ob katerem je nastalo to pravno mnenje, je pomembno, da sodi v jedro 

avtonomije univerze (ob institucionalni, finančni in akademski avtonomiji) tudi kadrovski 

vidik
12

, tako pri zaposlovanju, kot pri prenehanju zaposlitve akademskega osebja.  

Poseg zakonodajalca v to sfero je v nasprotju z avtonomijo univerze, še posebej, če gre za 

ukrepe, ki niso predhodno usklajeni z univerzami. V večini evropskih držav univerze povsem 

svobodno zaposluje univerzitetne učitelje, med njimi Avstrija, Danska, Finska, Italija, 

Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo, pri čemer morajo seveda 

upoštevati standarde, določene v delovnopravni zakonodaji.
13

 

                                                           
10

 V ZDA velja stroga delitev na državne univerze, npr. »Pensylvania State University«, in za univerze, ki niso 

zasebne v slovenskem smislu te besede, ampak so samoupravne »public non-for-profit corporations«: vse 

prvorazredne univerze (Harvard, Stanford itd.) so v tej drugi kategoriji; ta ima neprimerno višjo stopnjo 

avtonomije, ker se tudi financira izključno iz lastnih finančnih virov. 
11

 Terrence Karran, Academic Freedom in Europe: A Preliminary Comparative Analysis, Higher Education 

Policy, št. 20/2007, str. 289–313. 
12

 Thomas Estermann in Terhi Nokkala, University autonomy in Europe – exploratory study, EUA, 2009. 
13

 UNIVERSITY AUTONOMY IN EUROPE, www.university-autonomy.eu 
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Avtonomija (državnih
14

) univerz je torej skupek pristojnosti na kadrovskem, finančnem, 

organizacijskem in akademskem področju, kjer univerze uživajo veliko svobode, 

zakonodajalec in izvršilna oblast pa sta omejeni. To bi moralo še toliko bolj veljati za 

Slovenijo, v kateri je avtonomija univerze zagotovljena izrecno in nedvoumno v posebni 

ustavni določbi.
15

   

Dr. Lojze Ude razume pomen ustavne določbe o avtonomnosti univerze na naslednji način: 

»Avtonomija torej pomeni, da je njen nosilec sam svoj zakonodajalec.«
16

 Dr. Boštjan M. 

Zupančič pa v citiranem ločenem mnenju pravi: »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 o univerzi en sam člen ("V Ljubljani je univerza."), je bila njegova misel povsod 

sprejeta z aklamacijo. Ustava zdaj predpisuje natanko to." Ožje razlage avtonomije univerze, 

ki se sklicujejo na to, da je od države odvisno, ali bo univerza sploh ustanovljena in ali bo 

obstajala kot pravna oseba, spregledujejo, da so mnoge najbolj ugledne univerze, na primer 

ljubljanska, bistveno starejše od držav, v okviru katerih delujejo in obstojnejše od držav, ki so 

jih pogosto preživele. 

Dr. Andraž Teršek in mag. Matija Žgur poudarjata, da je univerzitetno okolje "unikum". Po 

njunem mnenju je pomemben negativni vidik svobode univerze in njene avtonomije.
17

  

Avtonomija univerze v Ustavi ima seveda predvsem to funkcijo, da omejuje posege države v 

delovanje univerze, še posebej v raziskovalno in pedagoško delo, ki mora biti neodvisno od 

vsakokratne politične usmerjenosti državne oblasti. Dr. Lovro Šturm govori o 58. členu 

Ustave kot obrambni pravici.
18

 

Ustavni sodniki so avtonomijo univerze razlagali deloma različno, pri čemer to ni bilo vedno 

odvisno od tega, ali so bili sami hkrati univerzitetni profesorji ali ne. Eni so poudarjali, da 

avtonomija ne odvezuje univerz od zvestobe Ustavi, drugi pa so poudarjali obveznost 

                                                           
14

 Franc Testen opozarja, da je avtonomija zagotovljena tudi zasebnim univerzam, Ustava pa se na avtonomijo 

državnih univerz omejuje zato, ker se na ta način odpoveduje svojih ustanoviteljskih pravic: »V tem pogledu so 

državne univerze 'same svoje ustanoviteljice'«. Franc Testen, Avtonomnost univerze in drugih visokih šol, v: 

Komentar Ustave RS, ur. dr. L. Šturm, FDŠ, Ljubljana, 2002, str. 588. 
15

 Širše o tem: mag. Nejc Brezovar, Pravni vidiki avtonomije državnih univerz in visokih šol, Uprava, št.2/2012. 
16

 Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Lojzeta Udeta, ki se mu priključujeta sodnik dr. Tone Jerovšek in 

sodnica dr. Miroslava Geč-Korošec.  
17

 dr. Andraž Teršek in mag. Matija Žgur, (Finančna) Avtonomija univerze, Revus, št. 14/2010, str. 73 in nasl. 
18

 KOMENTAR USTAVE RS, str. 586. 
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zakonodajalca, da ostaja zvest ustavni določbi o avtonomiji univerze.
19

 Vendar pa te razlike 

med ustavnimi sodniki niso bistvene na kadrovskem področju, ker je Ustavno sodišče najmanj 

restriktivno razlagalo avtonomijo univerze ravno na tem področju, pa naj je šlo za vprašanje 

habilitacij, določanje prednosti pri zasedanju funkcij, napredovanje pedagoških in znanstvenih 

delavcev ali pa za upokojevanje univerzitetnih profesorjev.
20

  

 

Raziskave so empirično potrdile, da avtonomija univerz pripomore k izboljšanju kakovosti 

delovnega področja univerz.
21

 Podobne dokaze o tem, da sta uspeh in izboljšanje kakovosti 

neposredno povezana z akademsko svobodo, ki zagotavlja ustvarjalnost in s stopnjo 

institucionalne avtonomije,
22

 ugotavljajo tudi nekateri drugi avtorji,
23

 kar je bilo potrjeno tudi 

v zadnjem času.
24

  

 

Zakon o visokem šolstvu tako v svojem 6. členu (avtonomija visokošolskih zavodov) določa, 

da so področja delovanja univerz, za katera velja avtonomija, med drugim tudi samostojno 

urejanje notranje organizacije in delovanja ter 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 praviloma 

sprejela različna združenja univerz.
25

 

                                                           
19

 Prim. že omenjena odklonilna ločena mnenja sodnikov dr. Boštjana M. Zupančiča, dr. Toneta Jerovška, dr. 

Lojzeta Udeta in dr. Miroslave Geč-Korošec.  
20

 S tega stališča je presenetljivo, da si je delovno sodišče 21. novembra 2016 vzelo pravico odločati o 

delovnopravnem statusu  poprej zaposlenih na UP, ki v okviru ZRS z nje odhajajo. Praviloma se sodišča v 

univezitetna delovna razmerja (napredovanje, habilitacija itd.) ne vpletajo, ker  (1) je to stvar avtonomije, (2) gre 

za visoko strokovna vprašanja in (3) je poseganje v kadrovske zadeve na univerzi vmešavanje v silno delikatne 

splete akademskih znanstvenih in pedagoških okoliščin, ki jih ni mogoče pozitivistično zvesti na »delovnopravna 

vprašanja«. V konkretnem primeru je prenehanje delovnega razmerja posameznim učiteljem, ki so se odločili v 

sestavi ZRS zapustiti UP podlaga in bistvena sestavina odločitev Senata in Upravnega odbora UP o prenehanju 

članstva ZRS v UP.   
21

 Sybille Reichert , INSTITUTIONAL DIVERSITY IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION: TENSIONS AND CHALLENGES 

FOR POLICY MAKERS AND INSTITUTIONAL LEADERS, EUA, 2009.    
22

 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). Širše: dr. Nejc Brezovar, Pravni vidiki avtonomije državnih univerz in visokih šol, 

Uprava, št.2/2012. 
23

 Sybille Reichert in Christian Tauch, Trends IV: European Universities Implementing Bologna, 2005, 

(http://www.eua.be/Libraries/higher-education/trendsiv_final-1117012084971.pdf?sfvrsn=0). 
24

 Andree Sursock in Anne Smidt: Trends 2010: A decade of change in European Higher Education, 2010. 
25

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

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

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

o avtonomiji univerz, o odgovornosti držav in univerz, poudarek pa daje kakovostnemu delu univerz), Lizbonska 
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Ustavno sodišče obravnava v svojih odločbah avtonomijo univerze v povezanosti s svobodo 

znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Sodnik dr. Lojze Ude poudarja, da gre pri 

avtonomiji univerze za »globoko vsebinsko vprašanje svobode ustvarjalnosti. Tako pedagoška 

kot znanstveno-raziskovalna dejavnost na univerzah se morata odvijati tako, da je 

zagotovljena svoboda znanstvenega ustvarjanja, ki jo zagotavlja 59. člen Ustave RS. Brez 

organizacijske in funkcionalne avtonomije si je nemogoče zamisliti svobodo znanstvenega 

ustvarjanja.«
26

 

Franc Testen v Komentarju Ustave navaja, da je Ustavno sodišče med vprašanji, ki »jih ne 

sme urejati zakonodajalec, ker sodijo v polje univerzitetne avtonomije«, doslej opredelilo tudi 

»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«.
27

  Po njegovem 

mnenju je posebnega pomena tudi avtonomija posameznika, ki deluje na univerzi: »V 

razmerju do univerze je avtonomen vsekakor posameznik, znanstvenik – ta mora biti znotraj 

univerze svoboden, znanstveno avtonomen, neodvisen, univerza pa organizirana tako, da 

izključuje odnose monokratičnosti, hierarhije, oblastne prisile in odvisnosti v smislu vezanosti 

na navodila na eni strani v razmerju med univerzo in državo, na drugi strani pa tudi v 

razmerju med univerzo in znanstveniki«.
28

 

Ustavno sodišče je večkrat poudarjalo pomen svobode znanstvenega in umetniškega 

ustvarjanja  za univerzitetni pouk. Poudarilo je, da je država v okviru svojih možnosti dolžna 

ustvarjati pogoje za uresničitev te svoboščine (odločba v zadevi št. U-I-124/95) in da ne sme 

posegati v znanstveno ustvarjanje tako, da bi ga omejevala ali preprečevala in mora 

sprejemati ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo ohranitev, razvoj in širjenje znanosti in umetnosti 

in prenos znanja na naslednje generacije (odločba v zadevi št. U-I-34/94).  

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

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 druge.   
26

 Sodnik dr. Boštjan M. Zupančič poudarja, da nemško ustavno pravo avtonomijo univerze izpeljuje iz svobode 

znanstvenega ustvarjanja: “Svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, zagotovljena v 59. členu Ustave, 

pa ima seveda v 58. členu svoj ustavno zagotovljen institucionalni okvir. Z drugo besedo, svoboda znanstvenega 

in umetniškega ustvarjanja je od avtonomije univerze sicer širši pojem, ki pa vsebuje (implicira) tudi 

institucionalno avtonomijo univerze.” 
27

 Franc Testen, KOMENTAR USTAVE RS, str. 589, 590. 
28

 Isto, str. 588. 
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Dr. Lovro Šturm poudarja, da svoboda znanosti zajema tudi znanstveni pouk, »to je 

znanstveno utemeljeno posredovanje dognanj, pridobljenih z raziskavo. Pouk mora biti 

povezan z raziskovalnim delom predavatelja. Izvajati se mora samostojno in svobodno, brez 

navodil...«
29

  

Ta značilnost delovanja univerzitetnih profesorjev je ključnega pomena za razumevanje, zakaj 

so posegi v kadrovsko avtonomijo univerze tako občutljivi in tako dalekosežni. Da bi nekdo 

lahko izvajal znanstveni pouk, se mora znanstveno in pedagoško usposabljati dolga desetletja, 

preden si pridobi ustrezen naziv univerzitetnega učitelja za določeno področje na podlagi 

izjemno zahtevnih habilitacijskih postopkov, ki so usklajeni z najvišjimi mednarodnimi 

standardi. S tega vidika je vprašljivo ločevati raziskovalno delo od pedagoškega.
30

 

S kadrovskega vidika avtonomije univerze je posebej pomembna odločba Ustavnega sodišča 

v zadevi št. U-I-22/94, s katero je 25. maja 1995 razveljavilo starostno mejo o upokojevanju 

rednih univerzitetnih profesorjev pri 65 letih. Izrecno je zapisalo, da »urejanje vprašanja, ali 

in v katerih primerih 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.« Za to stališče pravi Franc Testen v Komentarju Ustave RS, da ne pomeni nič manj kot 

zavezo za zakonodajalca, da tega vprašanja ne sme urejati, ker sodi v polje univerzitetne 

avtonomije! Naj ponovimo, kar je zapisal v pritrdilnem ločenem mnenju k navedeni odločbi 

                                                           
29

 dr. Lovro Šturm, Svoboda znanosti in umetnosti, v: KOMENTAR USTAVE RS, str. 592. 
30

 S tega stališča se v razmerju UP in ZRS postavlja konkretno vprašanje, ali je s stališča avtonomije univerze 

priporočljivo ali celo zgolj dopustno, da raziskovalci na eni instituciji (ZRS) od poprej matične univerze (UP) 

lahko izsilijo, da jim dopusti na njej predavati (se pedagoško udejstvovati) –, čeprav so se od nje  sami in v 

kontekstu lastne nastajajoče (in statu nascendi) avtonomije odločili, da se odcepijo.  

 Kot bomo videli, tu ni zanemarljivo dejstvo, da so bili člani ZRS vnaprej obveščeni, da to pomeni, da 

skupaj z ZRS iz UP izstopijo. Njihov ponovni vstop v pedagoško dejavnost UP bi neposredno posegel v 

temeljno podlago in sestavino odločitev Senata in Upravnega odbora UP o prenehanju članstva ZRS v UP. Med 

drugim bi ogrozil položaj tistih, ki so se odločili, da na UP ostanejo, čeprav njihova članica iz nje izstopa. Njim 

je namreč UP zagotovila, da bodo lahko na njenih članicah polno zaposleni, kar prej niso bili.  

 Kot rečeno, delovna sodišča res niso opremljena za odločanje o podobnih striktno akademskih 

vprašanjih, čeprav velja priznati, da je njihovo odločanje oteženo zaradi tega, ker država še ni ustanovila 

raziskovalnega zavoda, ki naj bi nadaljeval delovanje ZRS, niti ni ustrezno spremenila Odloka o ustanovitvi UP.

  

              Glede na to, da je Vlada že 4. avgusta sklenila, da se izvedejo potrebni postopki za prenehanje članstva 

ZRS v UP in ustanovi nov javni raziskovalni zavod, mora UP izhajati od tega, da »viseče« stanje ne bo trajalo 

dolgo in iskati takšne rešitve, da se spremembe glede izvajanja pedagoške dejavnosti ne bodo spreminjale med 

tekom študijskega leta, ki se je že začelo. Sprožanje delovnopravnih sporov zoper odločitve Senata UP glede 

delovnih razmerij lahko privede do tega, da bo UP morala preklicati svojo odločitev o prenehanju članstva ZRS 

v UP in na drugačen način reagirati na predlog ZRS Senatu UP, da naj potrdi prenehanje članstva ZRS v UP. 

Senat UP je v svoji odločitvi sledil želji ZRS, da mu preneha članstvo v UP, sedaj, ko je ZRS to dosegel, pa želi 

naknadno v nasprotju s sklepom Senata UP spremeniti pogoje, pod katerimi naj se prenehanje članstva izvede. 

Tisti, ki so povzročili prenehanje univerzitnega statusa ZRS, se sedaj nočejo sprijazniti s spremembo svojega 

osebnega statusa pri opravljanju pedagoškega dela.  
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sodnik dr. Boštjan M. Zupančič: »Ustvarjalnost lahko cveti samo v svobodi. Akademska 

ustvarjalnost pa lahko cveti samo v okviru tradicionalne akademske svobode... To je še 

posebej pomembno v obravnavani zadevi, ker je ne le v interesu prizadetih profesorjev, ki bi 

se prisilno upokojili, temveč tudi študentov, da se zagotovi prehod, ki omogoči kakovostno 

izvajanje študija.«  

Teorija povezuje ustavno določbo o avtonomnosti univerze z naslednjo določbo Ustave (59. 

člen), ki se nanaša na svobodo znanosti in umetnosti in določa: »Zagotovljena je svoboda 

znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.« Avtonomnost univerze ni namenjena sama sebi, 

temveč naj omogoči in spodbudi znanstveno ustvarjanje in razvoj znanosti. »Smisel in namen 

obstoja univerze kot glavnega družbenega locusa intelektualnosti, stimulativnega 

pedagoškega procesa, rigorozne naravoslovne znanosti, navdahnjenega humanizma, 

kritičnega družboslovja itd., je navsezadnje in povsem enostavno – v omogočanju 

individualne ustvarjalnosti.«
31

  

Statut Univerze v Ljubljani v skladu s tem določa v 1. členu, da je univerza, katere 

ustanovitelj je Republika Slovenija »avtonomni izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in 

umetniški visokošolski zavod s posebnim položajem« (1. člen). Univerza je pri izvajanju 

svoje dejavnosti avtonomna (6. člen). To pomeni, da avtonomno izvaja izobraževalno, 

znanstvenoraziskovalno in umetniško delo in še zlasti samostojno oblikuje strategijo svojega 

razvoja, določa pravila svoje organizacije in delovanja, oblikuje študijske in raziskovalne 

programe ter določa način njihovega izvajanja, odloča o habilitaciji visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in o merilih zanjo, odloča o zaposlovanju 

učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.
32

  

Na bolj zgoščen način povzema opredelitev univerze in njen položaj statut Univerze v 

Mariboru, ki v prvem členu določa: »Univerza v Mariboru je 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.« 

                                                           
31

 Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Boštjana M. Zupančiča k odločbi Ustavnega sodišča v zadevi št. 

34/1994. 
32

 V konkretni zadevi gre seveda prav za slednje, tj. za odločanje o zaposlovanju učiteljev, znanstvenih delavcev 

in sodelavcev na podlagi in v okviru odločitev, sprejetih v zvezi z prenehanjem članstva ZRS v UP. 
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Statut Univerze na Primorskem pravi v 1. členu, da je Univerza na Primorskem »pravna oseba 

v statusnopravni obliki javnega zavoda in je avtonomni izobraževalni, znanstveno-

raziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim položajem in v 2. členu dodaja, da 

»uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in 

umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, v 

Evropi in v svetu«.  

Svojo avtonomijo uresničuje Univerza na Primorskem »s tem, da v skladu z načeli o svobodi 

raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja s svojim izobraževalnim, 

znanstveno-raziskovalnim ter umetniškim delom in z zagotavljanjem avtonomije 

visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca samostojno: oblikuje poslanstvo, 

strategijo in vizijo svojega razvoja, določa pravila svojega organiziranja in delovanja, oblikuje 

študijske in znanstveno-raziskovalne programe in določa način njihovega izvajanja, odloča o 

zaposlovanju in izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev in 

o merilih za izvolitve v nazive, voli, imenuje in odpokliče organe v skladu s statutom in 

drugimi akti, upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje 

dejavnosti, v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, podeljuje strokovne in 

znanstvene naslove oziroma nazive v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter podeljuje 

častni doktorat in naziv zaslužni profesor, spodbuja sodelovanje med študentsko skupnostjo in 

univerzo in opravlja druge naloge v zvezi s svojim poslanstvom.« 

Ne le v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, temveč tudi v poznejši presoji zakonske ureditve 

visokega šolstva se je Ustavno sodišče opredelilo do obsega in vsebine avtonomije univerze, 

ki ga je mestoma opredeljevalo bolj omejujoče, kot to izhaja iz citiranih ločenih mnenj in 

Komentarja Ustave. Tako pravi Ustavno sodišče v odločbi v zadevi št. U-I-156/08 z dne 14. 

aprila 2011: "Ustavno sodišče se je do vsebine prvega odstavka 58. člena Ustave že 

opredelilo. Iz ustavnosodne presoje izhaja, da ima pravico do avtonomije državna univerza 

oziroma državna visoka šola. Pravica do avtonomije pomeni pravico do odločanja v lastnih 

zadevah, to je v tistih, ki sodijo v univerzitetno področje in zadevajo univerze oziroma visoko 

šolo...« Po mnenju Ustavnega sodišča, država ne sme omejiti avtonomnosti državne univerze 

oziroma visoke šole v njeni znanstveno-pedagoški komponenti.  

 

V navedeni odločbi iz 2011 se je Ustavno sodišče opredelilo tudi do vprašanja načina 

financiranja državnih univerz in razveljavilo vrsto določb Zakona o visokem šolstvu, ki so se 
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nanašale na financiranje visokega šolstva ter uredbo o financiranju visokega šolstva: 

»Ustavno sodišče se je moralo opredeliti tudi do vsebine zakonske materije, to je »načina 

financiranja«, ki je v pristojnosti Državnega zbora. Jezikovna razlaga pojma »financirati« 

pomeni »denarno omogočati kako delo, dejavnost«, pojma »način« pa »kar opredeljuje, 

označuje delanje, ravnanje, mišljenje glede na potek, uresničevanje«. Iz tega izhaja, da način 

financiranja obsega tako zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje oziroma izvajanje 

dejavnosti kakor tudi omogočanje upravljanja tako pridobljenih sredstev med samim 

izvajanjem dejavnosti. Način financiranja državnih univerz in državnih visokih šol iz drugega 

odstavka 58. člena Ustave od zakonodajalca tako zahteva, da z zakonom uredi način 

financiranja njihove dejavnosti (t. i. okvir financiranja) in način oziroma pravila upravljanja 

tako pridobljenih finančnih sredstev. Ustava pri tem ne omejuje zakonodajalca le na ureditev 

načina financiranja iz proračuna ter v tem okviru načina financiranja javne službe in drugih 

dejavnosti, temveč omogoča tudi ureditev načina financiranja iz drugih virov. Prav tako 

Ustava ne omejuje zakonodajalca glede financiranja po višini sredstev, ki naj bi bila 

zagotovljena iz posameznih virov financiranja (proračuna in drugih). Ureditev virov 

financiranja ter višine financiranja iz proračuna in drugih virov je tako v pristojnosti 

zakonodajalca, ki ima na tem področju široko polje proste presoje. Vendar pa zakonodajalec 

le ni povsem prost. Način financiranja mora v zakonu urediti tako, da državne univerze in 

državne visoke šole že na podlagi zakona lahko predvidijo obseg finančnih sredstev, ki jih 

lahko pridobijo. Le na tak način sta jim lahko zagotovljeni finančna stabilnost in varnost. 

Poleg tega pa mora ureditev tudi zagotavljati neodvisnost od vsakokratne izvršilne veje 

oblasti kakor tudi neodvisnost prek finančnega vzvoda od morebitnih zunanjih političnih, 

gospodarskih in drugih zasebnih interesov. Le z upoštevanjem navedenih mej je državnim 

univerzam in državnim visokim šolam omogočeno izvrševanje pravice do avtonomije iz 

prvega odstavka 58. člena Ustave, zlasti v njeni znanstveno-pedagoški komponenti (glej 40. 

točko obrazložitve)." 

Dr. Andraž Teršek in mag. Matija Žgur opozarjata, da lahko država s politiko financiranja 

univerze posredno močno posega v samo jedro avtonomije univerze pri izvajanju študijskih 

programov. "To bi se zgodilo, če bi bila univerza zaradi pomanjkanja denarja prisiljena 

znižati kakovost dela." Sprememba financiranja mora biti stvarno utemeljena in ne sme biti 
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arbitrarna, sicer bi bila v neskladju z Ustavo. Po njunem mnenju je ustavnopravno sporna 

statusnopravna ureditev univerze kot javnega zavoda.
 33

 

Ustavno sodišče je na primer soglasno zavrnilo tudi primerjavo položaja državnih tožilcev z 

univerzitetnimi profesorji (odločba v zadevi št. U-I-292/05 z dne 14. decembra 2006): 

"Primerjava s položajem rednih visokošolskih profesorjev pa zaradi navedenega in zaradi 

posebnosti njihovega položaja glede na avtonomijo univerze ni argument, s katerim bi bilo 

mogoče utemeljiti zatrjevano neskladje z 49. členom Ustave. Zato je očitek pobudnika, da 

izpodbijana določba posega v pravice do ustavno zagotovljene svobode dela, očitno 

neutemeljen." 

Na kadrovski vidik avtonomije univerze se nanaša tudi odločba v zadevi št. U-I-370/06 z dne 

17. januarja 2008. Ta med drugim poudarja, da je stvar univerze oziroma samostojnih 

visokošolskih zavodov, "ali bodo ob upoštevanju avtonomije univerze in drugih ustavnih 

načel dali prednost pri zaposlitvi tistim, ki imajo habilitacijo na univerzi. Zakon namreč ne 

izenačuje odločb o izvolitvi v naziv, ki jih izdaja Svet, z odločbami senata univerze, senatov 

fakultet, umetniških akademij oziroma visokih strokovnih šol... Ustavno sodišče je v odločbi 

št. U-I-34/94 (točka 40 obrazložitve) že zavzelo stališče, po katerem ustavna določba, da 

država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno (torej tudi visoko) 

izobrazbo, zahteva od države zagotovitev enotnega sistema visokega šolstva. Takšen sistem 

pa je mogoče zagotoviti le, če država enotno opredeli med drugim tudi razmerja med visokimi 

šolami in možnost prehodov med njimi ter kontrolo kvalitete. Pravica vsakega visokošolskega 

zavoda, da sam odloča o navedenih vprašanjih, takšnega enotnega sistema ne more zagotoviti. 

Ker vlagatelj zahteve v obravnavani zadevi ne navaja ničesar, kar bi lahko vplivalo na 

drugačno presojo, po oceni Ustavnega sodišča določitev navedenih pristojnosti ni v neskladju 

s prvim odstavkom 58. člena Ustave."  

 

Ustavno sodišče je v odločbi v zadevi št. U-I-146/12 presodilo, da določba ZUJF-a, ki 

zapoveduje upokojevanje univerzitetnih učiteljev, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, ni v 

neskladju z Ustavo, vendar pri tem ni odstopilo od ocene, po kateri je to vprašanje stvar 

avtonomnega urejanja univerze: "Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da zakonodajalec 

zaradi spoštovanja avtonomije univerze ne sme urejati vprašanja, ali in v katerih primerih 

lahko zaradi posebnih razlogov nadaljujejo delovno razmerje visokošolski učitelji, znanstveni 

                                                           
33

 Dr. Andraž Teršek in mag. Matija Žgur, (Finančna) Avtonomija univerze, Revus, št. 14/2010, str. 73 in nasl. 
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delavci in visokošolski sodelavci, ki so že dopolnili pogoje za pridobitev pravice do polne 

starostne pokojnine (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-22/94, 14. točka obrazložitve). 

Takrat razveljavljena določba Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) se je od 

izpodbijane ureditve v 188. in 246. členu ZUJF bistveno razlikovala, saj je določala, da lahko 

redni profesor, ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev za upokojitev, zaseda delovno 

mesto le do doseženega 65. leta starosti. Univerzam in drugim visokim šolam ni omogočala, 

da se glede na posebne potrebe svoje dejavnosti (ob upoštevanju posebnosti pedagoškega 

procesa, pedagoškega dela in kadrovske strukture na univerzi in visokih šolah) samostojno 

odločajo o nadaljevanju delovnega razmerja s posameznimi rednimi profesorji. Ustavno 

sodišče je navedlo, da posebnosti pedagoškega procesa, pedagoškega dela in kadrovske 

strukture na univerzi in visokih šolah spadajo med tista vprašanja, ki so vsebina avtonomije 

univerze, varovane z 58. členom Ustave. Izpodbijana ureditev je bistveno drugačna, saj 

delodajalcem (tudi univerzam in drugim visokim šolam) omogoča, da se zaradi zagotovitve 

nemotenega delovnega procesa ne glede na izpolnjevanje pogojev za prenehanje veljavnosti 

pogodbe o zaposlitvi z javnim uslužbencem (tudi z visokošolskim učiteljem, znanstvenim 

delavcem in visokošolskim sodelavcem) dogovorijo za nadaljevanje delovnega razmerja 

(tretji odstavek 188. člena in tretji odstavek 246. člena ZUJF). Zakonodajalec je prav z 

določitvijo te možnosti omogočil univerzam in drugim visokim šolam, da za zagotovitev 

nemotenega delovnega procesa in zaradi zagotavljanja svobode znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti samostojno odločajo o nadaljevanju delovnega razmerja s posameznim 

visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem ali visokošolskim sodelavcem. S tem je 

zagotovljeno, da univerze in visoke šole same upoštevajo posebnosti svojega pedagoškega 

procesa, pedagoškega dela in kadrovske strukture.
 34

 Glede na navedeno izpodbijana ureditev 

ne posega v zahtevo po avtonomnosti univerze in drugih visokih šol (58. člen Ustave) in v 

svobodo znanosti in umetnosti (59. člen Ustave)." Ustavno sodišče torej ni ugotovilo 

skladnosti ZJUF z Ustavo zato, ker bi država lahko urejala, kdaj naj se upokojijo univerzitetni 

učitelji, temveč zato, ker ZUJF omogoča vodstvom univerz, da se dogovorijo s prizadetimi za 

nadaljevanje delovnega razmerja, kadar to terja zagotavljanje nemotenega delovnega procesa. 

 

Drugačno mnenje so zastopale sodnice, ki so glasovale proti. Sodnica dr. Jadranka Sovdat je 

utemeljevala, da sporna ureditev predstavlja diskriminacijo glede na starost, sodnica Etelka 

                                                           
34

 To stališče Ustavnega sodišča, da univerze same »odločajo o nadaljevanju delovnega razmerja s posameznim 

visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem ali visokošolskim učiteljem« je treba upoštevati, ko prihaja do 

prerazporeditev učiteljev na podlagi sklepov Senata UP, sprejetih v postopkih odločanja o prenehanju članstva 

ZRS v UP.  
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Korpič Hrovat pa je poudarila, da bi moralo Ustavno sodišče razveljaviti določbo ZUJF, ki se 

je nanašala na upokojevanje univerzitetnih učiteljev: "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." 

 

Pravna podlaga avtonomije univerz in visokih šol se tako nahaja v Ustavi Republike 

Slovenije, v Zakonu o visokem šolstvu, v različnih podzakonskih in samoupravnih aktih 

univerz in različnih mednarodnih deklaracijah in resolucijah. Upoštevati pa je treba tudi 

interpretacijo teh predpisov v odločbah Ustavnega sodišča, ločenih mnenjih ustavnih 

sodnikov, Komentarju Ustave RS ter v znanstveni in strokovni literaturi.  

 

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 

svoboščino. Zakonodajalec mora ravnati zadržano in samoomejujoče, ko posega v delovanje 

univerz. Država se mora izogibati ukrepom, ki bi lahko negativno in prekomerno posegali v 

institucionalno in predvsem tudi v kadrovsko avtonomijo univerz. Vsi, ki uporabljajo ureditev 

v zakonih in drugih predpisih, se morajo izogibati črkobralski razlagi, ki vodi do ravnanj, ki 

niso skladna z ustavno ureditvijo in še zlasti z ustavnimi določbami o avtonomnosti univerze 

ter svobodo znanstvenega ustvarjanja.  

 

Državni organi, vključno s sodišči, morajo upoštevati, da je celo vloga Ustavnega sodišča 

subsidiarna, kar pomeni, da je primarna odgovornost za razlago in uporabo Ustave široko 

razpršena, intervenca Ustavnega sodišča pa omejena na primere, ko prihaja do neskladja med 

Ustavo in drugimi predpisi ter do kršitev z ustavo določenih pravic in svoboščin, ki jih niso 

sposobna ugotoviti in sankcionirati redna sodišča. Za konkreten primer to pomeni, da morata 

univerza in država v medsebojnih razmerjih izhajati in dosledno upoštevati odločilno vlogo in 
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odgovornost, ki jo imajo organi državne univerze na podlagi z ustavo določene avtonomije 

univerze, v katero državni organi ne smejo nesorazmerno posegati niti v primeru, ko ocenijo, 

da so določeni posegi nujni zaradi zavarovanja interesov drugih.
35

  

 

3. Medsebojna razmerja med univerzo, njenimi članicami in državnimi organi  

  

Statut Univerze na Primorskem bolj mimogrede obravnava prenehanje članstva v univerzi; 

veliko več  se ukvarja z vstopanjem novih članic v sestavo UP. Določba je povzeta po statutu 

Univerze v Ljubljani in izraža prepričanje, da se tako mlada in perspektivna univerza kot je 

Univerza na Primorskem doslej ni ukvarjala prvenstveno z odhodi, temveč predvsem z 

določanem pogojev za vključevanje novih članic v univerzo.  

 

Statut UP določa v 15. členu, v katerem obravnava prenehanje članstva v univerzi, »če senat 

univerze potrdi prenehanje članstva na predlog same članice. O prenehanju članstva sklepa po 

predhodnem soglasju upravnega odbora senat univerze z dvotretjinsko večino vseh članov. 

Sklep z obrazložitvijo univerza posreduje ustanovitelju.«  

 

Čeprav so te določbe zelo skope, pa vendarle na primeren način urejajo prenehanje članstva, 

in sicer tako, da mora biti podano soglasje med odhajajočo članico in univerzo glede 

prenehanja članstva. Poleg tega je določena zahtevna dvotretjinska večina, torej visoka 

stopnja soglasja znotraj Senata UP, v katerem so tudi člani iz odhajajoče članice, pri 

sprejemanju odločitve, s katero se potrdi prenehanje njenega članstva.  

 

ZRS se je sklicevalo na določbo statuta o tem, da lahko prenehanje članstva predlaga sama 

članica in da o njej odloča senat UP z dvotretjinsko večino. Zdi se, da je ZRS na prenagljen 

način pristopilo k tako usodnemu predlogu, kot je prenehanje članstva v UP. ZRS je poslal UP 

»izpis sklepa« Znanstvenega sveta UP ZRS z dne 24. novembra 2015. Ta sklep je izjemno 

kratek, vsebinsko prazen in komajda obrazložen. Vsebinski je samo stavek, v katerem je 

                                                           
35

 Iz tretjega odstavka 15. člena Ustave izhaja, da so človekove pravice in svoboščine omejene samo s pravicami 

drugih, iz ustaljene prakse Ustavnega sodišča pa izhaja, da morajo biti posegi tudi v tem primeru sorazmerni 

oziroma morajo prestati strogi test sorazmernosti. Na podoben način presoja, ali so posegi skladni z načelom 

sorazmernosti tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ko presoja, ali so bili posegi resnično 

»nujni v demokatični družbi«.  
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rečeno, da je razprava v delovnih telesih ZRS pokazala, da je »nujno potrebno vzpostaviti 

organiziranost in poslovni model, ki zagotavlja poslovno, finančno in upravno avtonomijo UP 

ZRS.«  

 

To je še posebej presenetljivo, ker ZRS ni navadna članica UP, saj se je UP ustanovila in 

razvijala na temeljih, ki jih je zgradil ravno ZRS. Za odhod so se odločili celo prej, preden so 

imeli jasno izoblikovano perspektivo glede tega, kako bodo organizirani v prihodnje, v neki 

drugi univerzi ali pa v organizacijski obliki samostojnega zavoda, ki ga ustanovi Vlada.  

 

Izločitev ZRS iz UP vodi do usodnih sprememb ne le za ZRS in njegove članice, temveč tudi 

za UP, za njene članice, za zaposlene in za študente. Univerza namreč ni in ne more biti samo 

pedagoška, temveč mora ostati in se razvijati tudi kot znanstveno-raziskovalna institucija.  

 

Je že res, da ima vsaka članica pravico, da zapusti univerzo, v kateri deluje prostovoljno in 

svobodno in da se tako lahko odloči tudi za vključitev v drugo univerzo ali pa za samostojno 

delovanje. Toda takšne odločitve ne bi smeli sprejemati prek noči, ne da bi predhodno 

vsestransko preučili različne možnosti, jih testirali in se znotraj univerze posvetovali o možnih 

rešitvah, izdelali ustrezne strokovne elaborate in pred sprožitvijo formalnega postopka v 

dogovoru z vodstvom univerze poskusili poiskati najboljše rešitve za obe strani ter izdelati 

podroben vsebinski in terminski načrt njihove uveljavitve.  

 

Opisana naglica ustvarja videz, da je do izločitve prišlo zaradi užaljenosti ali nezadovoljstva z 

izidom rektorskih volitev. Sklep o prenehanju članstva v UP, sprožen in sprejet na hitro v času 

neposredno po rektorskih volitvah, na katerih je bil najmanj uspešen kandidat za rektorja, ki 

vodi ZRS, daje takšen vtis. Poraženi kandidat na volitvah je namreč podpisnik Sklepa 

Znanstvenega sveta ZRS, s katerim se pozivata Senat UP in njen Upravni odbor, da 

omogočita realizacijo »volje zaposlenih UP ZRS
36

 ter potrdi prenehanje članstva UP ZRS v 

Univerzi na Primorskem«.
37

 V tem pozivu ni nobenega predloga za preučitev kakšnih drugih 

rešitev, ki bi zagotovile večjo samostojnost ZRS, predhodnih pogovorov in skupnih priprav 

postopka osamosvojitve. 

 

                                                           
36

 Poudarek dodan.  
37

 Takšno ravnanje zbuja vtis, da bi ZRS ostal v UP, če bi lahko obvladoval stanje na njej, če pa bo za rektorja 

izvoljen kandidat s kakšne druge članice UP, pa se bo ZRS osamosvojil. 
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Sklep, sprejet 24. novembra 2015, je brezpogojen. Sklicuje se na delovna gradiva iz novembra 

2015, iz katerih naj bi izhajalo, da je »nujno potrebno vzpostaviti organiziranost in poslovni 

model, ki zagotavlja poslovno, finančno in upravno avtonomijo UP ZRS«. V času, ki ne bi bil 

pod vtisom volitev in predvolilnih soočenj, bi bržkone pred vložitvijo zahteve za prenehanje 

članstva prišlo do poglobljene razprave o bodočem statusu ZRS in njegovem morebitnem 

pridruženem članstvu Univerze na Primorskem. 

    

Senat UP je zelo hitro, že 10. decembra 2015, na predlog ZRS in s predpisano dvotretjinsko 

večino sprejel predlog o prenehanju članstva ZRS ter potrdil njegovo prenehanje članstva v 

UP.  Ob tem je določil pogoje, ki naj jih upošteva ZRS pri izdelavi predloga izstopa iz 

univerze, med katerimi je bil za ZRS najbolj sporen tisti del, ki pravi, da naj pripravi 

»kadrovski načrt o prerazporeditvi delavcev iz UP v izločeni samostojni pravni subjekt s 

pisno podano izjavo volje vsakega zaposlenega na UP, ki svoje obveznosti izvaja na UP ZRS, 

tako da bo nedvoumno podano soglasje o prenehanju njihovega delovnega razmerja na UP«.  

 

Ta sklep senata UP opozarja na dokončnost razhoda, ki ga želi ZRS. Z njim je senat verjetno 

poskušal doseči, da bi na ZRS, vsak njegov član posebej in vsi skupaj, ponovno razmislili o 

smiselnosti izstopa iz univerze oziroma prepričati čim več dotedanjih članov ZRS, naj kot 

posamezniki ostanejo na UP, če bo ZRS vztrajalo, da zapusti UP.  

 

Sklep Senata UP izhaja iz resnih kadrovskih in finančnih posledic izločitve ZRS in opozarja 

na pomen nerazdružljivega povezovanja raziskovalnega in pedagoškega delovanja učiteljev 

na UP. Vodstvo UP se očitno zaveda, da odhod ZRS postavlja UP pred zahtevne naloge, 

povezane s tem, da bodo morali biti univerzitetni učitelji na UP tudi po odhodu ZRS obenem 

raziskovalci in pedagogi.  

 

Senat UP se je zavezal, da bo vsem, ki se bodo odločili, da ostanejo na UP, zagotovil polno 

zaposlenost na njenih članicah, ni pa mogel ohraniti nespremenjenega statusa (delovno 

razmerje) za tiste člane, ki bodo ostali v ZRS, ki zapušča UP.  

 

UP in ZRS sta po določenih zapletih in tudi ob sodelovanju MIZŠ, dosegla soglasje glede 

drugih odprtih vsebinskih in premoženjskih vprašanj, povezanih s prenehanjem članstva ZRS 

v UP, ne pa tudi glede  vprašanja deljenih delovnih razmerij. UP je 18. maja 2016 na seji 

Senata UP predlagala spremembo Odloka o ustanovitvi UP, ki je v pristojnosti Državnega 
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zbora. Poleg tega je UP upoštevala tudi druge pripombe ZRS, nekaj od njih predvsem zato, 

ker je pri njih vztrajalo MIZŠ, razen pripombe, ki se je nanašala na prenehanje delovnega 

razmerja tistih, ki se odločijo ostati v ZRS kljub temu, da le-to zapušča UP.  

 

Sklep, ki tistim, ki ostajajo v ZRS tudi po njegovem odhodu z UP, preprečuje, da bi na UP 

ohranili delovno razmerje, ima značaj nekakšne delitvene bilance med UP in odhajajočim 

ZRS na kadrovskem področju. Ta sklep je začasne narave, nanaša se na zagotovitev polnega 

delovnega razmerja za tiste, ki ostanejo na UP in zapuščajo ZRS in polnega delovnega 

razmerja v sestavi ZRS za druge, ki so doslej v delu delovnega časa opravljali pedagoško delo 

na UP, pa ostajajo člani ZRS in po lastni odločitvi z njim zapuščajo UP.  

 

Sklep tudi ne izključuje zaposlitve posameznih delavcev iz ZRS na UP na podlagi pogodbe. 

Dolgoročno mora seveda UP zagotoviti, da bodo člani novega zavoda, ki bo nastal iz ZRS, 

imeli možnost, da se enakopravno potegujejo za vsa razpisana delovna mesta na enak način 

kot vsi drugi, ki bi se nanje prijavili, pa delujejo v primerljivih raziskovalnih zavodih izven 

UP.  

 

Seveda pa za dolgoročno reševanje tega vprašanja v času razhoda ni pravih pogojev, oziroma 

se ti še poslabšujejo z hudimi napadi in s tožbami odhajajočih na UP ter enostranskih 

medijskih poročil in obtožb zoper vodstvo UP, pa tudi s pristranskim ravnanjem državnih 

organov, ko v ospredje postavljajo interese ZRS in v njem zaposlenih raziskovalcev, veliko 

manj pa se ukvarjajo s tem, kako lahko pomagajo UP, da prebrodi praznino glede 

raziskovalnega dela po odhodu ZRS iz UP. 

 

Skrajni primer takšnega ravnanja je pismo, ki ga je 6. oktobra v Delu objavila Tina Hrastnik v 

imenu Službe za odnose z javnostmi MIZŠ, v katerem omenja številne "zahteve" iz dopisov 

ministrstva do UP in neposredno grozi s finančnimi posledicami oziroma "omejitvijo 

financiranja iz proračuna RS", če tem zahtevam ne bo zadoščeno.  

 

V pričujočem pravnem mnenju je bilo pojasnjeno, da je pristojnost države, da z zakonom 

določi način financiranja, namenjeno zagotavljanju potrebnih sredstev za delovanje 

avtonomne institucije kot je državna univerza, ne sme pa postati instrument za izvajanje 

pritiskov in izsiljevanja odločitev, ki so v pristojnosti avtonomne univerze. Po 14. členu 

Ustave so vsi pred zakonom enaki, po 22. členu Ustave pa je vsakomur zagotovljeno enako 
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varstvo njegovih pravic v postopkih pred državnimi organi, ki odločajo o njegovih pravicah, 

dolžnostih ali pravnih interesih. To mora še posebej veljati za državno univerzo, ki je po 58. 

členu ustave nosilka avtonomije.  

 

4. avgusta 2016 je Vlada sklenila, da se dejavnost ZRS prenese na samostojen zavod, ki ga 

ustanavlja Vlada in zadolžila MIZŠ, da »izvede potrebne postopke za prenehanje članstva 

Znanstveno-raziskovalnega središča v Univerzi na Primorskem.«  

 

22. septembra 2016 je Upravni odbor UP sprejel dodatnih šest sprememb in dopolnitev 

Elaborata o prenehanju članstva ZRS v UP, ki jih je predlagalo ZRS in po njegovih 

pripombah povzelo MIZŠ. Medtem se je začelo novo študijsko leto, vendar še ni prišlo do 

ustanovitve novega samostojnega zavoda, ki naj bi nadaljeval dejavnost ZRS, UP pa še vedno 

čaka tudi na spremembo odloka o ustanovitvi UP, ki je v pristojnosti Državnega zbora.  

 

Če državni organi tovrstnih aktivnosti ne bodo intenzivirali, se bodo nujno poglabljala trenja 

in nasprotja med ZRS kot odhajajočo članico UP, o čemer so organi ZRS in UP odločili v 

skladu s statutom UP – ter ostalimi članicami UP, ki morajo nadomestiti praznino, ki jo na 

raziskovalnem področju povzroča odhod ZRS.  

 

To lahko povzroči veliko škodo in pomembne zastoje v delovanju tako ZRS kot članic UP in 

v njih zaposlenih ter študentov, ker se je UP prisiljena ukvarjati sami s seboj, z reševanjem 

notranjih nasprotij, ki jih želi razrešiti odhod ZRS iz UP ter z otepanjem pred pristranskimi 

medijskimi prikazi, iz katerih zgleda kot da izstopa iz UP ni terjal sam Znanstveni svet ZRS, 

temveč je prenehanje članstva samovoljno sprejel Senat UP. 

 

Z ustavnopravnega vidika gre za kršitev avtonomnosti UP, kadar državni organi ne ukrepajo v 

skladu s sprejetimi odločitvami iz pristojnosti univerze, zavlačujejo s sprejemom tovrstnih 

odločitev in torej z opustitvijo odločitev, ki so jih dolžni sprejeti, onemogočajo oziroma 

odlagajo učinkovito delovanje univerze. Do kršitev pravic lahko prihaja z aktivnim ali 

pasivnim delovanjem. Pri pasivnem delovanju gre za opustitev dejanj, za to, da pristojni organ 

ne stori tistega, kar je dolžan storiti.
38

  

 

                                                           
38

 Širše o tem: dr. Marijan Pavčnik, TEORIJA PRAVA, CZ, Ljubljana, 1997, str. 59. 
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Očitno obstoji realna nevarnost, da bi do tega prišlo tudi v obravnavanem primeru.  

 

Potem ko je najprej ZRS v skladu s statutom UP pozval Senat UIP naj potrdi prenehanje 

članstva ZRS v UP (24. novembra 2015), nato pa je Senat UP na svojih sejah potrdil  

prenehanje članstva ZRS pod odložnim pogojem, da ga po obravnavi gospodarskih in drugih 

pogojev prenehanja članstva potrdi Upravni odbor UP  (19. januarja 2016) in nato še 18. maja 

2016, ki so bili pozneje korigirani na podlagi pripomb ZRS ter MIZŠ, nato je Vlada RS 

sprejela sklep, da naj MIZŠ »izvede potrebne postopke za prenehanje članstva ZRS v UP in 

prenosa njegove raziskovalne dejavnosti na nov javni raziskovalni zavod,  ki ga bo ustanovila 

Republika Slovenija« (4. avgusta 2016), potem ko je UP predlagala besedilo najbolj nujnih 

sprememb Odloka o ustanovitvi UP, ki je v pristojnosti Državnega zbora (18. maja 2016) in 

potem, ko je UP obvestila  državne organe o dodatno upoštevanih  pripombah na elaborat o 

prenehanju članstva ZRS v UP (18. maja in 22. septembra 2016) in večkrat prosila MIZŠ naj 

pospeši realizacijo sklepa Vlade o ustanovitvi  novega raziskovalnega zavoda ter Državnemu 

zboru, da naj spremeni odlok o ustanovitvi UP –, je prišlo do nedopustnega zastoja. 

 

Medtem se je začelo novo študijsko leto; UP, pa tudi ZRS, ne moreta normalno delovati, ker 

so po eni strani sprejete vse potrebne odločitve iz njunih pristojnosti, do realizacije prenehanja 

članstva ZRS v UP pa ne pride, ker Vlada še ni ustanovila novega zavoda, Državni zbor pa ni 

sprejel sprememb Odloka o ustanovitvi UP. Tako že več mesecev kohabitirajo dokončni 

sklepi najvišjih organov UP in organov ZRS o prenehanju članstva na eni strani ter 

nespremenjena ureditev, po kateri je ZRS še vedno v sestavi UP.  

 

Takšna neaktivnost, zavlačevanje oziroma opustitev dolžnega delovanja s strani državnih 

organov pomeni kršitev avtonomije univerze, saj jo vedno znova sili v spreminjanje odločitev 

iz njene lastne avtonomne pristojnosti in ji otežkoča tekoče delovanje, tudi če ne bi bila 

prisiljena k zapolnjevanju vrzeli, ki jo povzroča odhod ZRS iz UP.  

 

Odlaganje realizacije sprejetih odločitev pa ne škodujejo le UP, njenim članicam, zaposlenim 

in študentom. Takšno »viseče« stanje povzroča velike težave tudi delovanju ZRS in njenim 

raziskovalcem, posledično pa tudi državi in njenemu proračunu. Vrne se namreč lahko kot 

bumerang, če bo treba pokrivati izgube, do kakršnih lahko vodi delovanje ZRS, ki mu je po 

univerzitetnih odločitvah na lastno željo prenehalo članstvo v UP –, zaradi neaktivnosti 
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države pa ostaja formalno v svojem prejšnjem položaju, torej brez željene poslovne, finančne 

in upravne avtonomije. 

 

Iz del znanstvenikov, ki preučujejo pravo človekovih pravic ter iz sodne prakse najvišjih 

sodnih instanc, vrhovnih, ustavnih sodišč in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) 

v Strasbourgu izhaja velik pomen odločanja sodišč in drugih državnih organov v razumnem 

času (prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin) oziroma brez nepotrebnega odlašanja (prvi odstavek  23. člena Ustave RS). Znano 

je načelo, ki ga je za britanskim prvim ministrom Williamom E. Gladstonom, ki se je 

skliceval celo na Magno Carto Libertatum iz 1215. leta
39

 (ta v 40. členu povezuje kršitve 

pravic tudi s časovnim odlašanjem – delay) povzel tudi Martin Luther King, ki je večkrat 

ponovil, da "Justice too long delayed is justice denied,"
40

 ker se s potekom časa pravica 

spreminja v krivico.
41

  

 

Pravočasno odločanje o pravicah je bistvena sestavina pravičnega in poštenega sojenja.
42

 To 

pomeni, da se s potekom časa pravice spreminjajo v svoje nasprotje. To ni samo načelo, po 

katerem so zavezana delovati sodobna kazenska, civilna in upravna sodišča, temveč tudi  

merilo za presojo pravičnosti in poštenosti ustavnega sistema in uspešnosti delovanja vseh 

državnih institucij v njem. Dr. Marijan Pavčnik pravi, da gre za pasivno kršitev, če »z 

opustitvijo kršimo zapoved, ki nas usmerja k določenemu vedenju in ravnanju«.
43

  

 

Zelo visoka je stopnja avtonomije članic, kadar lahko vsaka članica terja prenehanje svojega 

članstva v univerzi (osamosvojitev od univerze). Seveda pa se njen status začenja spreminjati, 

ko se odloči za odhod in takšno njeno namero potrdijo organi univerze, iz katere izstopa.  

Slej ko prej nastopi trenutek, ko postane članica, ki se izloča, odhajajoči tujek, medtem ko se 

mora Univerza, zmanjšana za eno članico, prilagoditi novi situaciji na način, da bo odhod 

                                                           
39

 V zvezi s tem opozarja dr. Boštjan M. Zupančič, da morajo sodišča delovati hitro in učinkovito, če ne želijo, 

da »bodo nerazrešeni spori spet težili k fizičnemu in drugačnemu nasilnemu razreševanju.« (Mednarodna sodna 

presoja in internacionalizacija ustavnega prava, govor na Dan ustavnosti RS, Ustavno sodišče, 23. decembra 

2004). Po letu 2004 imamo opravka z zelo številnimi primeri, ki potrjujejo pravilnost tako dramatične napovedi 

avtorja. 
40

 https://www.quora.com/Who-said-Justice-too-long-delayed-is-justice-denied 
41

 Na ta problem opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je 13.5.2015 v svoji kolumni 

"Pravice in krivice" na IUS-Info zapisala, da ljudje pogosto ne dočakajo pravic, ki so jim priznane prepozno, na 

kar vsakoletno opozarjajo poročila varuha človekovih pravic. 

42
 Prim. Tania Sourdin in Naomi Burstyner, Justice delayed is justice denied, Newcastle Law School, Monash 

University, January, 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2721531 
43

 dr. Marijan Pavčnik, nav. delo, str. 59. 
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imel čim manjše negativne posledice. Senat in Upravni odbor UP sta reagirala hitro, vendar je 

bilo iz njunih sklepov možno razbrati težnjo, da naj ZRS ostane v okviru UP, če pa to ni 

mogoče, pa naj ostane vsaj čim večji del raziskovalcev, zaposlenih v ZRS. Približno tretjina 

njih je tej težnji UP tudi sledila.  

Prehodno obdobje mora biti čim krajše, sicer grozi, da bo onemogočilo normalen prehod in 

delovanje obeh institucij (ZRS, ki ostaja do oblikovanja zavoda v sestavi UP) in ima v 

prehodnem obdobju realno manjšo avtonomijo kot jo je imel preden je terjal svojo izločitev in 

UP, ki mora v novih razmerah poskrbeti za normalno raziskovalno in pedagoško delo 

»žalujočih ostalih«. 

Ko sta izglasovana predlog članice, da želi zapustiti univerzo in sklep univerzitetnega senata, 

da prenehanje članstva potrdi, je potrebno še ustrezno delovanje državnih organov za 

realizacijo teh odločitev. V konkretnem primeru se odhajajoče ZRS ne more oblikovati v 

samostojen zavod, ne da bi o tem odločila Vlada (ki je s posebnim sklepom že pred več kot 

tremi meseci napovedala, da bo to storila), prenehanje članstva pa mora biti realizirano tudi v 

Odloku o ustanovitvi UP, ki ga sprejema Državni zbor.  

Zato država ne sme samo pasivno opazovati in se ne meniti za potek časa, ki močno otežuje 

delovanje univerze in vzpostavitev novega zavoda. To še posebej velja, ko pride do začetka 

novega študijskega leta, v katerem mora UP normalno delovati brez središča oziroma s 

središčem v odhajanju. V tem postopku so si interesi enih in drugih v nasprotju, skupen pa je 

njihov interes, da prehodno obdobje ne traja predolgo.  

Prav tako država ne sme delovati pristransko, tako da bi zastopala samo interese odhajajočih, 

pozabljala pa na interese UP, okrnjene zaradi odhoda ene od članic. Zato je smiselno pospešiti 

sprejem ustreznih odločitev (ustanovitev zavoda, sprememba odloka o ustanovitvi UP), ki 

omogočata hitro prilagoditev UP novim razmeram. Vsako odlašanje je z vidika ustavne 

avtonomnosti univerze problematično. Poleg tega v prehodnem obdobju ni mogoče poskrbeti 

za normalizacijo odnosov in načrtovanje skupnega dolgoročnega sodelovanja, če je zanj 

interes na obeh straneh. 

Po 22. členu Ustave je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopkih 

pred državnimi organi, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. To 

mora veljati tudi za državno univerzo, ki je po 58. členu ustave nosilka avtonomije. Pri tem ni 

odveč omeniti, da je ob sprejemanju Ustave bilo zavestno odločeno, da se določba o 
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avtonomiji vključi v poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Nekomu, ki 

ima po Ustavi pravico samostojno odločati o lastni usodi, ni mogoče prek sporočil za javnost 

groziti s finančnimi sankcijami, ker to svojo pravico izvršuje v situaciji, ki jo je sprožila 

zahteva ene od članic o prenehanje njenega članstva v UP. 

 

4. Delovno razmerje zaposlenih v članici, ki zapušča univerzo 

 

Z vidika konkretnega primera, ki mu je posvečeno to pravno mnenje, je zlasti pomembno, da 

statuti vseh treh univerz temeljijo na povezovanju dejavnosti, kot so 

izobraževalna, znanstveno-raziskovalna, umetniška, strokovna in druge, da uvrščajo med 

zadeve, o katerih avtonomno odločajo univerze tudi zaposlovanje njenih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in sodelavcev ter zagotavljajo poseben položaj članic univerze in na njej 

zaposlenih znanstvenih in umetniških ustvarjalcev. Čeprav se je spremnil koncept univerze 

tako, da so danes veliko bolj integrirane kot nekoč, ko so delovale bolj ali manj kot združenje 

članic, posvečajo vse tri slovenske univerze članicam posebno pozornost. 

 

Seveda pa je v posebnem položaju članica, ki se je odločila, da zapusti univerzo. Po eni strani 

želi enakopravno sodelovati v postopkih, povezanih z izločitvijo, za katero se je odločila, po 

drugi strani pa takrat, ko je sprejeta odločitev o prenehanju članstva prejšnje vzajemne 

interese zamenjajo različni, velikokrat celo nasprotujoči interesi. Ko je postopek  prenehanja 

članstva že tako daleč, da ga ni mogoče več zaustaviti, seveda UP ne more več odločati o tem, 

kako naj se organizira odhajajoča članica in/ali komu naj se priključi. Prav tako ni mogoče 

pričakovati, da bi lahko imela odhajajoča članica pomembnejši vpliv na to, kako se bo 

organizirala in delovala univerza po njenem odhodu in kakšna bo njena kadrovska politika v 

času, ko bo poskušala zapolniti vrzel, ki nastane z prenehanjem članstva ene od fakultet ali 

raziskovalnih organizacij v njej.  

Sklep Senata UP, da raziskovalci, ki se odločijo oditi iz UP v sestavi ZRS, ne bodo mogli več 

biti v delovnem razmerju z UP, da bi na njenih članicah opravljali pedagoško delo, zadeva 

kadrovsko področje, na katerem ima univerza široko polje avtonomije in samostojnega 

odločanja. Kdo bo poučeval na UP spada v področje, ki ga varuje avtonomija univerze. UP je 

pristojna, da suvereno odloča o tem tako nasproti članici, ki zapušča univerzo kot nasproti 
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državnim organom. Seveda pa je smiselno kljub temu analizirati vsebinsko upravičenost 

takšne odločitve Senata UP.  

Omenili smo že,  da je imel sklep Senata UP legitimen cilj, ko je sklenil, da člani ZRS, ki so 

se odločili, da ostanejo v njem kljub temu, da zapušča UP, ne bodo nadaljevali delovnega 

razmerja kot predavatelji na UP. Ta cilj je bila težnja, da se ohrani v okviru UP čim več 

raziskav, finančnih sredstev, namenjenih raziskavam in raziskovalcev, ki bodo na UP hkrati 

raziskovali in poučevali.  

Pri tem se je senat UP skliceval na to, da bi v nasprotnem primeru konkurenčni organizaciji, 

ki je z UP odnesla zelo pomemben del raziskav, raziskovalcev in finačnih sredstev, omogočili 

nadaljevanje pedagoškega dela na UP. To bi namreč pomenilo spodbujanje še drugih članic in 

njihovih članov, da ravnajo podobno in bi vodilo do nadaljne erozije raziskovalnih 

potencialov UP. Poleg tega bi obstojala nevarnost, da bi se ohranila nasprotja, ki so do 

izločitve ZRS iz UP v prvi vrsti sploh privedla. ZRS bi odšla, tisti, ki so se odločili, da bodo 

svoje raziskovalno delo nadaljevali v njem, pa bi kot pedgoški delavci z omejenim delovnim 

razmerjem ostali na članicah UP.  

Odhod, ki se je porodil iz konflikta med UP in ZRS, je seveda zelo neprimerna podlaga za 

prihodnje sodelovanje, še posebej neposredno po prenehanju članstva ZRS v UP. Tako bi 

dobili dve vrsti univerzitetnih učiteljev, ene, ki na UP opravljajo raziskovalno in pedagoško 

delo in druge, ki na njej opravljajo samo pedagoško delo, raziskovalno pa so prenesli na drugo 

univerzo ali zavod izven UP. Upoštevati velja tudi, da v času odločanja Senata UP o 

prenehanju članstva ZRS ni bilo jasno, ali bo ZRS nadaljeval delo kot članica druge, 

konkurenčne univerze, ali pa se bo preoblikoval v samostojen zavod. Če bi se na primer ZRS 

vključil v katero od drugih univerz, bi v njenem okviru njegovi člani opravljali ne samo 

raziskovalno, temveč tudi pedagoško delo. 

Če bi se uresničila vključitev ZRS v drugo univerzo, bi bilo seveda več kot logično 

pričakovati, da bodo učitelji, ki so se odločili raziskovalno delovati v okviru druge univerze in 

ne več v okviru UP, na tej novi univerzi tudi poučevali. Skupna značilnost univerz je namreč 

ravno v tem, da neločljivo povezujejo raziskovalno in pedagoško delovanje svojih članov. 

Poleg tega sklep Senata UP ni preprečeval sklenitve pogodb za opravljanje pedagoških 

obveznosti v omejenem obsegu. Pač pa jih otežujejo zaostritve in neodmerjene kritike 

ravnanja Senata UP ter tožbe, do katerih je prišlo zaradi odpovedi delovnih razmerij. Te tožbe 
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po svojih končnih posledicah niso naperjene samo zoper Senat UP, temveč ogrožajo posebej 

položaj tistih članov ZRS, ki so se odločili ostati na UP. 

Poudarjanje konkurenčnosti kot ovire za nadaljevanje delovnega razmerja ima realno podlago 

v tem, da bodo tisti, ki odhajajo kot člani ZRS iz UP, raziskovalno delo, ki so ga poprej 

opravljali znotraj UP, odslej opravljali izven nje, na drugi univerzi ali v okviru samostojnega 

raziskovalnega zavoda. Poleg tega je očitno, da si bodo raziskovalci, zaposleni na ZRS in 

drugi, zaposleni na članicah UP medsebojno konkurirali za pridobitev zelo omejenih 

raziskovalnih sredstev v Sloveniji in širše.  

Očiten je torej njihov različni, tudi nasprotni interes, zato ni videti razloga, da bi jim morala 

UP še naprej zagotavljati opravljanje pedagoške dejavnosti v okviru njenih članic. Seveda pri 

tem ne gre za subjektivno nesposobnost dosedanjih predavateljev,, temveč za objektivno 

spremenjen položaj nekdanjih učiteljev zaradi odhoda njihovega središča iz sestave UP.  

Odločitev, da se naj vsak posamezni raziskovalec odloči, ali bo odšel skupaj z ZRS ali ostal 

kot polno zaposlen na UP, je spodbujala ponovni razmislek, ali je smiselno vztrajati pri 

zahtevi za prenehanje članstva ZRS v UP. ZRS sicer ni preklical svoje odločitve, da zahteva 

prenehanje članstva v UP, vendar se je precej, okrog tretjina njegovih članov odločila ostati 

na UP. Seveda gre za tiste člane ZRS, ki jim poučevanje na UP pomeni veliko, več kot 

raziskovanje v okviru ZRS.  

Senat UP ni mogel natančno predvideti kakšen bo delež članov ZRS, ki se bo odločil, da 

ostane na UP in mu bo UP zagotavljala polno delovno razmerje na svojih članicah. Senat UP 

tudi zato ni mogel ponujati raziskovalcem, ki so se odločili ostati v ZRS, da bodo še v naprej 

ohranili sodelovanje v izobraževalnem programu UP. Seveda pa sklepov Senata UP, sprejetih 

v postopku odločanja o prenehanju članstva ZRS v UP, ni mogoče obravnavati kot 

dolgoročno usmeritev UP, temveč kot poskus nekakšne delitvene bilance na kadrovskem 

področju, potrebne zaradi odhoda ene od članic iz UP. Kolikor pa se bodo v prihodnje 

pojavile nove potrebe po univerzitetnih učiteljih, bo morala UP zagotoviti enakopravno 

možnost konkuriranja vsem, ki so zaposleni v samostojnih raziskovalnih zavodih, ne glede na 

to, ali so bili ti kdaj prej v sestavi UP ali ne.  

Omeniti velja še eno značilnost Sklepa Senata UP v postopku prenehanja članstva ZRS v UP. 

Z vidika vsakega posameznega člana ZRS je odločitev Senata UP pomenila, da so bili vnaprej 

seznanjeni z jasnimi pogoji in posledicami prenehanja članstva ZRS v UP. Vsakdo se je lahko 
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samostojno odločil ne samo, ali bo znotraj ZRS podprl prenehanje članstva v UP, temveč tudi, 

ali bo individualno dal prednost raziskovalnemu delu znotraj ZRS ali pedagoškemu delu na 

UP.  

Predhodna opozorila na posledice nekega ravnanja ima velik pomen v presoji različnih sporov 

pred domačimi in mednarodnimi sodišči in še zlasti pred Evropskim sodiščem za človekove 

pravice. Tako imenovani »prior notice« je pomemben, ker omogoča prizadetim, da so pred 

odločitvijo, kako bodo ravnali, seznanjeni s posledicami svojih ravnanj. In obratno, kadar 

takšne predhodne seznanitve s posledicami ni, je položaj nosilcev pravic in svoboščin 

bistveno otežen.  

V konkretnem primeru pa so bili zaposleni v ZRS  v naprej seznanjeni s tem, da bodo lahko 

nadaljevali svoje pedagoško delo  na UP samo v primeru, če se ne bodo odločili za to, da 

ostanejo v ZRS in skupaj z njim zapustijo UP.  To pomeni, da so bili s posledicami svojih 

odločitev vnaprej seznanjeni (prior notice). 

Seveda so se zaposleni v ZRS ob odločitvi znašli pred težko dilemo, ali naj odidejo z ZRS in 

opustijo pedagoško delo na UP ali pa naj ostanejo v sestavi UP četudi želijo nadaljevati 

raziskovalno delo znotraj ZRS. Vendar tega ni povzročil sklep Senata UP temveč odločitev 

ZRS in njenih članov, da zahtevajo prenehanje članstva ZRS v UP. V težkem položaju so bili 

zlasti tisti učitelji, ki niso imeli pomembnejšega vpliva na odločitev ZRS in/ali se z odločitvijo 

o prenehanju članstva v UP niso strinjali.  

Drugačen je položaj članov vodstva ZRS, ki so bili odločilni akterji odhoda ZRS iz UP, sedaj 

pa pred sodišči izpodbijajo eno od podlag in bistvenih pogojev, pod katerimi je bila sprejeta 

odločitev o prenehanju članstva ZRS v UP. Nadaljna pasivnost državnih organov, 

zaostrovanje odnosov med člani ZRS in članicami UP ter množenje sodnih sporov lahko vodi 

do tega, da bi vodilni organi UP odstopili od sklepa, s katerim so potrdili prenehanje članstva 

ZRS v UP. To bi lahko usodno ogrozilo opravljanje poslanstva, ki ga imata tako ZRS kot UP 

na raziskovalnem in pedagoškem področju ter ogrozilo pravno in socialno varnost zaposlenih.  

Ko se ena od članic odloči, da želi oditi iz univerze zato, da bo poslovno, finančno in upravno 

avtonomna, to ne more ostati brez negativnih posledic. S tega vidika izgleda rešitev, ki jo je 

sprejel Senat UP takšna, da vsakomur, kakor koli se že odloči, zagotavlja socialno varnost ali 

tako, da ima polno delovno razmerje na ZRS, ali pa polno delovno razmerje na članicah UP, 

če se je odločil, da ostane na UP. 
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Zaradi prenehanja članstva ZRS iz UP so negativne posledice zadele tako ZRS in v njem 

zaposlene kot UP, njene članice in v njih zaposlene ter študente. Zato je težko razumljivo, 

kadar se v javnih reakcijah in posameznih stališčih državne oblasti pojavlja skrb samo za 

nekdanje predavatelje, ki so se odločili, da skupaj z ZRS zapustijo UP, ne pa za reševanje 

težav, ki jih mora zaradi prenehanja članstva ZRS razrešiti univerza. Senat UP pa je 

odgovoren za normalno delovanje članic UP na sploh in tudi v postopkih, sproženih na 

zahtevo ene od članic, da ji preneha članstvo v UP.  

5. Sklepne ugotovitve 

 

5.1. Avtonomnost univerze ni prazna deklaracija, temveč je način življenja sodobnih državnih 

univerz. Brez nje univerza ne more uspešno opravljati svojega poslanstva na raziskovalnem in 

pedagoškem področju. Zato so več kot aktualni jasnost 58. člena Ustave o avtonomnosti 

državnih univerz, njegova široka razlaga v ustavnopravni teoriji in odločbah Ustavnega 

sodišča ter krepitev pomena avtonomije univerz v evropskem prostoru. Avtonomnost univerze 

pomeni, da ta samostojno odloča o lastni usodi, omejene pa so možnosti poseganja države v 

avtonomne odločitve, ki se nanašajo na njeno organiziranost ter zaposlovanje raziskovalnih in 

pedagoških delavcev. Vsi, ki uporabljajo ureditev v zakonih in drugih predpisih, se morajo 

izogibati njihovi črkobralski razlagi, ki vodi do ravnanj, ki niso skladna z ustavno ureditvijo 

in še zlasti z ustavnimi določbmi o avtonomnosti univerze ter svobodo znanstvenega 

ustvarjanja. S teh vidikov je bilo ravnanje organov UP ob zahtevi njenega ZRS, da ne želi več 

ostati v sestavi UP racionalno in je na eni strani spoštovalo svobodno izraženo željo ZRS, da 

odide z UP in po drugi strani varovalo interese vseh članic UP, v njih zaposlenih in študentov. 

5.2. Pasivnost državnih organov, opustitve in zavlačevanje pri sprejemanju odločitev, 

pomembnih za realizacijo prenehanja članstva ZRS v UP, enostransko zastopanje samo 

interesov odhajajočih z UP in grožnje s finačnimi sankcijami, če UP ne bo disciplinirano 

izvrševala njihovih zahtev, sprožanje tožb s strani tistih, ki so prenehanje članstva ZRS v UP 

spodbudili, povzročajo veliko škodo interesom UP, njenim članicam, zaposlenim in 

študentom. Vse to predstavlja kršitev ustavno zagotovljene avtonomnosti univerz, v tem 

primeru UP. Ne ZRS in ne UP ne moreta preusmeriti svoje pozornosti s starih konfliktov na 

prihodnje ustvarjalno delovanje, dokler ne pride do končne realizacije odločitev o prenehanju 

članstva ZRS v UP. Zato bi morali državni organi pospešiti ustanovitev novega 
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raziskovalnega zavoda in spremembo Odloka o ustanovitvi UP, k čemur se je zavezala Vlada 

RS v svojih sklepih že 4. avgusta 2016. 

5.3. Sklep Senata UP, da tisti, ki ostajajo člani ZRS in v njegovi sestavi zapuščajo UP ne bodo 

mogli več na njej opravljati pedagoškega dela, drugi, ki se bodo odločili, da ostanejo na UP, 

pa bodo na njenih članicah imeli zagotovljeno polno delovno razmerje, ima to prednost, da 

vsakogar v naprej obvešča o posledicah njegovih ravnanj. Poleg tega zagotavlja socialno 

varnost vsem dosedanjim članom ZRS, ne glede na to, kje bodo nadaljevali s svojim 

delovanjem, v ZRS ali na članicah UP. Takšen sklep je prispeval k temu, da bi univerza ob 

prenehanju članstva ZRS v UP ohranila čim večji delež raziskav, raziskovalcev in finačnih 

sredstev, namenjenih raziskovanju. Razvoj dogodkov ogroža takšne težnje Senata UP in 

grozi, da bo privedel do erozije sprejetih odločitev o prenehanju članstva ZRS v UP in do 

ponovnega zaostrovanja konfliktov, ki ga bo v drugo veliko težje razrešiti kot so ga sprejete 

odločitve Upravnega odbora in Senata UP.  
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