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1. Mnenje pišem z namenom obrazložiti razloge, ki so me vodili, da nisem v celoti 
glasoval za sprejem odločbe št. U-I-159/08, s čimer želim preprečiti morebitna ugibanja 
in špekulacije. 
 
2. Takoj naj povem, da sem se v pretežnem in po mojem mnenju najpomembnejšem 
delu strinjal z odločbo in njenimi razlogi. Gre za odločitev, ki v bistvu temelji na stališču 
iz odločbe št. U-I-60/06 z dne 7. 12. 2006, ki zahteva, da morajo biti plače sodnikov kot 
izvrševalcev sodne veje oblasti primerne njihovi funkciji in vlogi v sistemu delitve oblasti. 
Ta položaj se mora odražati predvsem v osnovni plači, ki pomeni "vrednost" dela in je 
izražena v plačnem razredu. Ta mora biti primerljiva z drugima dvema vejama oblasti, 
zakonodajno in izvršilno. Neprimerno je, da so sodniki Vrhovnega sodišča in še zlasti 
Ustavnega sodišča uvrščeni v nižje plačne razrede od vseh ministrov. To pomeni, da je 
sodna oblast "vrednostno" postavljena pod izvršilno oblastjo. Če pa primerjamo sodstvo 
kot celoto, se kot nesporna pokažejo velika odstopanja med sodno in zakonodajno ter 
izvršno vejo oblasti. 
 
3. Nisem se mogel strinjati s stališčem večine, da je četrti odstavek 5. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS) v neskladju z Ustavo. Menim, da 
so razlogi večinske odločitve premalo prepričljivi, sama odločitev pa po mojem mnenju 
daje morda celo napačno sporočilo. 
 
4. Člen 5 ZSPJS ima pet odstavkov. V prvem je opredeljena plača. V drugem in tretjem 
je določeno, da se znesek (vrednost) osnovne plače določi z uvrstitvijo v posamezen 
plačni razred iz plačne lestvice, ki je priloga zakona. Četrti odstavek, ki je bil izpodbijan, 
določa letno usklajevanje vrednosti plačilnega razreda s kolektivno pogodbo za javni 
sektor, ki mora biti zaključeno pred predložitvijo državnega proračuna v Državni zbor. V 
petem odstavku pa je določeno, da se usklajena vrednost plačnega razreda določi z 
zakonom. Tako usklajena in z zakonom določena vrednost plačnega razreda velja za 
vse javne uslužbence in tudi za vse funkcionarje. Ne nazadnje je bila vrednost plačnega 
razreda na enak način določena že bo uveljavitvi plač po ZSPJS. 
 
5. Kot že navedeno je izpodbijan samo četrti odstavek 5. člena ZSPJS. Predlagatelj v 
zahtevi navaja, da je ta določba v neskladju z Ustavo "z vidika prepovedi zmanjševanja 
plače (125. člen Ustave), ker ne določa usklajevanja sodniških plač z inflacijo, ki znaša 
na letni ravni 5,7 % (verjetno je to bilo v času vložitve zahteve) ". Pri tem se sklicuje na 
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, v kateri naj bi sodišče izrecno postavilo 
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zahtevo po rednem usklajevanju sodniških plač. Standard "rednega usklajevanja" pa po 
mnenju predlagatelja zahteva usklajevanje sodniških plač z inflacijo oziroma (pravilneje) 
z vrednostjo povprečne plače v Sloveniji. 
 
6. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-60/06 res zapisalo, da ima "poleg višine sodniških 
plač ključno vlogo pri zagotavljanju sodniške neodvisnosti tudi njihova relativna 
stabilnost" (64. člen tč. obrazložitve) in "da je prav tako kot prepoved zniževanja 
sodniških plač pomembno njihovo redno usklajevanje" (84. tč. obrazložitve). Z 
navedenimi stališči se v celoti strinjam. Vendar za razliko od večine sodnic in sodnikov 
menim, da so navedena načela (zahteve) glede stabilnosti in rednega usklajevanja 
sodniških plač v 5. členu ZSPJS upoštevana, in da zato izpodbijana določba ni v 
neskladju z Ustavo. 
 
7. Da bi standard "rednega usklajevanja" pomenil avtomatsko usklajevanje z inflacijo ali 
povprečno plačo v Sloveniji in da naj bi takšna zahteva izhajala iz 125. člena Ustave 
najbrž niti predlagatelj ne verjame. Gotovo pa iz stališča Ustavnega sodišča (odločba št. 
U-I-60/06) o ustavni zahtevi po "relativni stabilnosti" sodniških plač in iz stališča o 
ustavni "prepovedi znižanja" sodniški plač, tudi posrednega kot posledice odsotnosti 
njihovega "rednega usklajevanja", izhaja obveznost usklajevanja vrednosti sodniških 
plač (vrednosti plačnega razreda, ki pomeni osnovno plačo). Prav to zasleduje 
zakonodajalec v 5. členu ZSPJS, seveda ne le za sodnike, temveč za vse zaposlene v 
javnem sektorju, vključno s funkcionarji in med temi tudi za sodnike. To, da je način 
usklajevanja vrednosti plačnega razreda urejen v ZSPJS in za vse enako, torej tudi za 
sodnike, ni v neskladju z Ustavo. Ustavno opredeljen položaj sodniške funkcije zahteva, 
da mora biti položaj sodnika, vključno s plačo, urejen v zakonu, vendar ne v posebnem 
zakonu. Prav tako ne zahteva, da bi moralo biti usklajevanje plač za sodnike urejeno 
drugače. ZSPJS izhaja iz načela enotnega urejanja plač v javnem sektorju. Določa 
razvrščanje vseh funkcij in delovnih mest v plačne razrede. Razvrstitev posamezne 
funkcije v plačni razred je bistvenega pomena in odraža njeno "vrednost". Pri 
razvrščanju sodnikov v plačne razrede mora biti spoštovana ustavno opredeljena vloga 
sodne veje oblasti. Vrednost plačnih razredov pa je za vse enaka. Zato ni videti 
posebnega razloga, še najmanj ustavnopravnega, za določitev različne metode in 
različnih kriterijev za letno usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Različno 
obravnavanje bi pripeljalo do različnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov 
in do njihove različne vrednosti. To pa se zdi v relativno stabilnih gospodarskih pa tudi 
družbenih razmerah nesprejemljivo, saj bi lahko predstavljalo tudi kršitev drugega, 
morda celo prvega odstavka 14. člena Ustave. 
 
8. Večinska odločitev se je navedenim vprašanje, vsaj delno izognila. Zlasti se je 
izognila jasnemu odgovoru na trditev predlagatelja, da pomeni standard "rednega 
usklajevanja" usklajevanje z inflacijo oziroma s povprečno plačo v Sloveniji. Postavila je 
le trditev, da četrti odstavek 5. člena ZSPJS sicer določa usklajevanje vrednosti plačnih 
razredov, vendar ker predvideva usklajevanje s kolektivno pogodbo za javni sektor, pri 
sklepanju katere sodniki ne sodelujejo, takšna ureditev ne ustreza zahtevam v zvezi z 
usklajevanjem sodniških plač. Tako določeno usklajevanje, ki velja za sodniške plače, 
naj ne bi zagotavljalo, da bi ne prišlo do "dokajšnjega padca njihove realne vrednosti". 
Razen tega naj bi bila ureditev tudi v neskladju z Ustavo, ker "načelu sodniške 
neodvisnosti ustreza le urejanje sodniških plač z zakonom". To, da peti odstavek 5. 
člena ZSPJS določa, da se končna vrednost plačnega razreda določi z zakonom, pa naj 
ne bi zadoščalo. Z uporabo standarda "dokajšnji padec realne vrednosti" je verjetno 
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posredno odgovorjeno, da predlagatelj nima prav, ko trdi, da bi se morale sodniške 
plače usklajevati z inflacijo oziroma s povprečno plačo v Sloveniji. Vendar pa ni jasno, 
kaj je dokajšnji padec plač in kaj je realna vrednost plač. Oboje se bo gotovo ugotavljalo 
v pogovorih (dogovarjanju) o letnem usklajevanju vrednosti plačnega razreda. Z veliko 
verjetnostjo je mogoče reči, da Ustavno sodišče ne šteje, da je treba upoštevati vsak 
padec realne vrednosti plačnega razreda, temveč le dokajšnji padec. Ob tem se 
zastavlja novo vprašanje, kdo naj to ocenjuje. Ali bo vsakokratni arbiter, če ne bo 
dogovora, Ustavno sodišče? Bojim se tudi, da daje Ustavno sodišče z ugotovitvijo 
neustavnosti predpisanega načina usklajevanje vrednosti plačnega razreda za sodnike, 
verjetno nehote, pa vendar, in čeprav nejasno, sporočilo, da je enotno usklajevanje 
vrednosti plačnega razreda in posledično enoten plačni sistem, vsaj kar zadeva sodnike, 
v neskladju z Ustavo. 
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