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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja,  

ki se mu pridružuje sodnica dr. Wedam-Lukić 

 

 

 

Nisem se mogel strinjati niti z odločitvijo kot tako niti z njenimi nosilnimi razlogi (tč. 7 in 8 obrazložitve). 

 

Vprašanje, ki je ključno, je v konkretnem primeru naslednje: ali določba prvega odst. 58. čl. ZSS, ki 

pravi, da ima lahko sodnik največ 40 dni dopusta, ustvarja nedopustno razlikovanje med zaposlenimi 

osebami (kar bi pomenilo kršitev drugega odst. 14. čl. Ustave) ali ne. 

 

Ustavno sodišče je, po mojem mnenju neutemeljeno, oprlo svojo odločitev na ugotovitev, da položaj 

sodnikov (ki so kot nosilci sodne funkcije v službenem razmerju z državo), ni primerljiv s položajem 

delavcev, ki so v delovnem razmerju, pač pa bi bil primerljiv s položajem drugih funkcionarjev (n. pr. 

poslancev). 

 

Primerjava je povsem pavšalizirana in ne pove nič vsebinskega. Šele če bi službeno in delovno 

razmerje razbili na posamezne elemente, bi primerjava morebiti postala smiselna. V našem primeru 

tudi takšna razčlenitev, po mojem mnenju in kakor bo razvidno iz nadaljevanja, sama zase najbrž ne bi 

privedla do pravilne rešitve. 

 

Razlikovanje med službenim in delovnim razmerjem v obravnavanem primeru ni odločilno, saj so bile 

za primerjavo izbrane napačne kategorije (kar se rado dogaja pri presoji, ali je določba diskriminatorna 

ali ne; posledica je lahko napačna odločitev). 

 

Pravi kategoriji za primerjavo ali je norma diskriminatorna ali ne, sta, po mojem prepričanju, lahko le 

kategoriji oseb s telesno okvaro: na eni strani tisti, ki so sodniki, in, na drugi strani tisti, ki so v 

delovnem razmerju (za takšen primer namreč gre in concreto in tako zastavlja svojo ekscepcijo 

predlagatelj). 

 

Ta primerjava zelo hitro pokaže, da zaradi omenjene določbe, sodnik, ki po drugih kriterijih pride do 

"maksimalnih" 40 dni dopusta (ali blizu tej številki), v resnici v celoti ali deloma "izgubi" tisti dela 

dopusta, ki izhaja iz njegove telesne okvare, medtem ko za delavca v delovnem razmerju ni norme v 

zakonu, ki bi predpisovala takšno posledico. 

 

Po mojem mnenju je tudi ne more biti, kajti povezati jo je treba z vprašanjem o namenu daljšega 

letnega dopusta za osebe s telesno okvaro. 

 

Daljši letni dopust za osebo s telesno okvaro (na tem mestu ne bo odveč poudariti, da ne pripada 

vsaki takšni osebi, temveč le tisti z dovolj visoko stopnjo telesne okvare) ima jasen in povsem 

nedvoumen namen, da namreč osebi s telesno okvaro, ki svoje delo opravlja s povečanim naporom, z 

večjim trudom, s premagovanjem dodatnih težav in ki jo delo bolj izčrpava, kompenzira ta napor in 

večji trud ter ji omogoči, da si s podaljšanim dopustom obnovi moči za nadaljnje opravljanje svojega 

dela. Ne gre torej za noben privilegij, temveč za rešitev, ki bi ji v najširšem smislu našli podlago že v 

Ustavi (prvi odst. 52. čl.), ki je razdelana v ustrezni zakonodaji in ki je v interesu tako družbe (n. pr. za 

čim širšo vključitev oseb s telesno okvaro v delovni proces), kakor tudi posameznika (n. pr. omogočiti 

posamezniku s telesno okvaro, da si, kolikor je le mogoče, sam zagotavlja sredstva, potrebna za 

življenje). Če (daljši) dopust za osebe s telesno okvaro razumemo na ta način, je jasno, da zanje 

nobeno maksimaliziranje dopusta ne prihaja v poštev. 

 



 2 

Na tem mestu se, ker tega vprašanja predlagatelj ni zastavil in ker se niti Ustavno sodišče do njega ni 

opredeljevalo, nisem spuščal v vprašanje, ali bi enako stališče lahko veljalo tudi za druge podlage 

(kriterije), ki lahko pripeljejo do podaljšanja letnega dopusta, ali ne. 

 

Upoštevaje argumente, ki so bili odločilni za moj glas proti odločbi v tem primeru, moram na načelni 

ravni kot povsem nesprejemljive odločno odkloniti zlasti tiste navedbe v obrazložitvi odločbe, ki 

povezujejo izpodbijano normo s potrebo po zagotavljanju neoviranega delovanja sodstva kot tretje 

veje oblasti. Za zagotavljanje neoviranega in učinkovitega delovanja sodstva imata zakonodajna in 

izvršilna oblast na razpolago veliko vzvodov; morebitni za nekaj dni daljši dopust za zelo omejeno 

število sodnikov z dovolj hudo telesno okvaro je v tem pogledu tudi na konkretni ravni manj kot 

zanemarljiva količina. 

 

 

 dr. Zvonko Fišer 

 

               dr. Dragica Wedam-Lukić 


