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1. Glasovala sem za sprejeto odločitev, vendar s pridrţkom glede obrazloţitve odločitve 
o neustavnosti tretjega odstavka 25. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08 - v 
nadaljevanju ZSPJS), na podlagi katerega so bili sodniki upravičeni do niţjega dodatka 
za delovno dobo, kot jim je pripadal pred spremembo ureditve sodniških plač v letu 
2006. Z novelo ZSPJS-G (Ur. l. RS, št. 57/07) je bil tretji odstavek citiranega člena 
spremenjen tako, da je bil določen dodatek na delovno dobo v višini »0,3% od osnovne 
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe«, kar je tudi v sedanji ustavno sodni 
presoji, od 11. 6. 2008 pa po prehodni določbi novele ZSPJS-I (Ur. l. RS, št. 58/08) 
prejemajo tudi sodniki in ostali funkcionarji dodatek na delovno dobo v višini, kot jo 
določa Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08) (v višini 0,33%). Svoje 
razloge za drugačno stališče bom pojasnila v nadaljevanju pritrdilnega ločenega 
mnenja. Zavedam se, da bi svoje stališče glede vprašanj o ustavnopravni dopustnosti 
zniţanja dodatka na delovno dobo kot ene izmed sestavin sodnikove plače, bistveno 
laţje in s tehtnejšimi argumenti obrazloţila ob prvi presoji ustavnosti ureditve sodniških 
plač, vendar pa tudi upoštevajoč razloge iz obrazloţitve odločbe Ustavnega sodišča št. 
U-I-66/06, sprejete v decembru 2006, ocenjujem, da bi bilo treba zniţanje te zakonske 
pravice presojati z vidika skladnosti z načelom varstva zaupanja v pravo iz 2. člena 
Ustave. 
 
2. Pri pisanju tega mnenja sem izhajala iz prejšnje ustavno sodne presoje, v kateri se je 
Ustavno sodišče sklicujoč na 125. člen Ustave jasno postavilo na stališče, da pred 
zniţanjem plače posameznega sodnika ni varovana samo osnovna plača, temveč vsa 
plačila, do katerih je sodnik upravičen iz naslova opravljanja sodniške sluţbe, saj le tako 
varstvo pred zniţanjem plače posameznega sodnika zagotavlja njeno stabilnost in s tem 
sodnikovo neodvisnost. Gre torej za varstvo pred vsakršnimi posegi, ki bi povzročili 
zniţanje sodniške plače, s katero je lahko sodnik utemeljeno računal ob nastopu 
sodniške sluţbe. Opredelilo se je tudi do vprašanja, kdaj ni mogoče govoriti o zniţanju 
plače. Zapisalo je, da to velja le za primere izplačevanja tistih dodatkov k sodniški plači, 
ki pripadajo sodnikom zaradi opravljanja določenega dela (npr. dodatek za mentorstvo, 
poloţajni dodatek) oziroma zaradi opravljanja dela v določenih okoliščinah oziroma pod 
določenimi pogoji (dodatek za delo v manj ugodnih delovnih pogojih in dodatek za delo v 
manj ugodnem delovnem času). O zniţanju plače tudi ni mogoče govoriti pri morebitnih 
izplačilih sodnikom dodatka iz naslova delovne uspešnosti, ki prav tako ne pomeni 
stalnega dela sodnikove plače (89. točka obrazloţitve). Čeprav se Ustavno sodišče ni 
izrecno opredelilo, ali to velja tudi za zniţanje oziroma prenehanje izplačevanja dodatka 
na delovno dobo, pa je očitno, da pa je med varstvo pred zniţanjem osnovne plače 
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umestilo dodatek na delovno dobo, ki pomeni stalni del sodnikove plače. To sedaj 
povsem jasno izhaja iz nove ustavnosodne presoje četrtega odstavka 44. člena ZSS 
(36. točka obrazloţitve odločbe št. U-I-159/08). Ustavno sodišče je ţe pri prvi presoji 
zavzelo tudi jasno stališče (enako pa tudi sedaj), da se dodatek na delovno dobo po 
125. členu Ustave ne more varovati kot samostojen element plače, ampak le oziroma 
zgolj v kombinaciji s sodnikovo osnovno plačo, kar je v bistvu pomenilo, da bi se 
zniţanje dodatka na delovno dobo lahko kompenziralo s povišanjem osnovne plače. 
Zato je pri presoji ustavnosti prve alineje 38. člena novele Zakona o sodniški sluţbi (Ur. 
l. RS, št. 17/2006 – ZSS-F), ki je začela veljati 18. 2. 2006, v 95. točki obrazloţitve tudi 
zapisalo, da lahko zakonodajalec dodatek na delovno dobo uvede ali pa ne, saj dodatek 
na delovno dobo ni ustavna kategorija. Zato tudi njegovo zniţanje ali pa tudi njegova 
morebitna ukinitev z vidika Ustave sama po sebi ne bi bila sporna. Sporno pa bi bilo 
lahko tako zniţanje le, če bi to povzročilo dejansko zniţanje sodnikove plače. Sodnikom 
je treba zagotoviti takšno varstvo le, kolikor pri njih ne bi prišlo do morebitnega povišanja 
plače iz kakšnega drugega naslova, ki bi pomenil stalni del sodnikove plače, kar bi lahko 
kompenziralo zniţanje plače iz naslova dodatka za delovno dobo. Ker je Ustavno 
sodišče presodilo, da mora prepoved zniţanja sodniških plač kot celote ohraniti 
sodnikovo plačo v višini, kot so jo imeli sodniki pred uveljavitvijo novega plačnega 
sistema, je za določbo, ki je zniţevala višino dodatka na delovno dobo, ugotovilo 
neskladje s 125. členom Ustave. 
 
3. Ţe ob prejšnji ustavnosodni presoji novega plačnega sistema se je Ustavno sodišče 
opredelilo tudi do razlogov, ki naj bi zakonodajalca vodili do zniţanja dodatka na 
delovno dobo, kar se mi zdi zelo pomembno izhodišče za ustavnosodno presojo 
zniţanja dodatka na delovno dobo z vidika 2. člena Ustave, za kar se v tem ločenem 
mnenju tudi zavzemam. V 97. točki obrazloţitve je Ustavno sodišče, sicer ob presoji z 
vidika 125. člena Ustave, izrecno zapisalo, da z razlogi, s katerimi je Vlada utemeljevala 
zniţanje dodatka na delovno dobo, ni mogoče utemeljiti zniţanja. Razlogi kot so 
sklicevanje na potrebo po zagotovitvi sredstev za nagrajevanje sodnikov po delovni 
uspešnosti in na potrebo po zagotovitvi enakosti med javnimi usluţbenci in funkcionarji
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oziroma na potrebo po uveljavitvi nove plačne reforme celotnega javnega sektorja, po 
presoji Ustavnega sodišča ne predstavljajo razumnega razloga za poseg v sodniške 
plače. Po presoji Ustavnega sodišča ni zadoščala za utemeljitev zniţanja sodniških plač 
tudi ţelja zakonodajalca po pridobitvi sredstev za druge namene. 
 
4. Zakonodajalec je z namenom odpraviti ugotovljeno neustavnost v zakonu uredil 
moţnost varstva sodniške plače z zagotovitvijo nominalne višine zatečene plače. V 49. f 
členu ZSPJS je bil uzakonjen t.i. prevedbeni dodatek, ki je sodnikom zagotavljal plačilo 
razlike primerljivega zneska plače glede na njegovo plačo določeno po prejšnjih 
predpisih. V 5. odstavku citiranega člena je bilo izrecno določeno, da se pri izračunu 
primerljivega zneska plače za funkcionarje po ZSPJS upošteva koeficient za določitev 
plače sodnika, dodatek na nezdruţljivost oziroma dodatek za vodenje in dodatek za 
delovno dobo (stalni deli sodniške plače). Tako se plača pri prevedbi prejšnje v novo 
sodniško plačo ni smela nominalno zniţati. S prevedbenim dodatkom se je tako 
varovala nominalna plača, ki jo je sodnik prejel v decembru 2007, torej zadnjega 
meseca pred uvedbo novega plačilnega sistema, ki ga je zakonodajalec v skladu s 
sprejeto ustavosodno presojo sprejel v noveli ZSPJS-G (Ur. l. RS, št. 57/2007), ki je 
začela veljati 30. junija 2007 in kar je predmet sedanje presoje. 

                                            
1
 Vlada se je sklicevala na to, da se bo po novem tudi javnem usluţbencem izplačeval dodatek za delovno 

dobo v višini 0,3%. 
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5. Ustavno sodišče je tudi za novo zakonsko ureditev plačnega sistema ugotovilo, da je 
v neskladju s 125. členom Ustave, ker sodnikom ne zagotavlja realne vrednosti plače, 
do katere so bili upravičeni pred reformo. Z zakonsko ureditvijo se je sodnikom varoval 
le nominalni znesek plače, do katere so bili upravičeni tik pred uveljavitvijo reforme, 
varstvo pred dokajšnjim zniţanjem njene realne vrednosti pa jim ni bilo zagotovljeno, 
zato je bil po presoji Ustavnega sodišča tudi tretji odstavek 25. člena ZSPJS, kolikor se 
je nanašal na sodnike, še vedno v neskladju s 125. členom Ustave. Je pa Ustavno 
sodišče zakonodajalca opozorilo, da bi lahko bila ustavno sporna določba šestega 
odstavka 23. člena ZSPJS-I (določba, ki je razveljavila tretji odstavek 25. člena ZSPJS, 
s tem, ko je določila, da veljajo tudi za funkcionarje dodatki v višini določeni s kolektivno 
pogodbo za javni sektor), ki je ni presojalo, ker ni bila predmet zahteve, saj prepušča 
ureditev sodniških plač (višino dodatkov) kolektivni pogodbi. 
 
6. Strinjam se s presojo glede ugotovljene neustavnosti izpodbijanih določb ZSPJS z 
vidika 125. člena Ustave, vendar pa menim, da bi moralo Ustavno sodišče ureditev o 
zniţanju dodatka za delovno dobo presojati tudi z vidika skladnosti z 2. členom Ustave. 
Ustavno sodišče je ţe večkrat zapisalo, da Ustava izrecno varuje pridobljene pravice le 
zoper zakonske posege z učinkom za nazaj (drugi odstavek 155. člen Ustave). To pa ne 
pomeni, da varstvo ţe pridobljenih pravic zoper zakonske posege za čas po uveljavitvi 
zakona, kar se označuje tudi kot neprava retroaktivnost, v našem ustavnem sistemu ni 
zagotovljeno. Zagotovljeno je v okviru načel pravne drţave iz 2. člena Ustave. Med 
takšna načela je treba šteti v okviru širšega pojma pravne varnosti tudi načelo varstva 
zaupanja v pravo, ki posamezniku zagotavlja, da mu drţava njegovega pravnega 
poloţaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v 
prevladujočem in legitimnem javnem interesu. Ker gre za splošno pravno načelo in ne 
neposredno za eno od ustavnih pravic, katerim po tretjem odstavku 15. člena Ustave 
pripada stroţje varstvo pravic zoper morebitne omejitve in posege, to načelo nima 
absolutne veljave in je v večji meri, kot posamezne ustavne pravice, dostopno moţnim 
omejitvam. Torej temu, da je v primeru konflikta oziroma kolizije med tem in drugimi 
ustavnimi načeli oz. dobrinami treba v t.i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed ustavno 
varovanih dobrin je v posameznem spornem primeru dati prednost (odločba U-I-141/01 
z dne 20. 5. 2004, Ur. l. RS, št. 62/2004). Pri takem tehtanju je na eni strani načelo 
varstva zaupanja v pravo, pri čemer je zlasti pomembno ali so spremembe na pravnem 
področju, za katero gre, relativno predvidljive in so torej prizadeti s spremembo svojega 
poloţaja lahko v naprej računali, ter kakšna sta teţa spremembe ter pomen obstoječega 
pravnega poloţaja posameznika, na drugi strani pa javni interes po uveljavitvi drugačne 
ureditve od obstoječe.  
 
7. Varstvo pridobljenih pravic, kadar zakon ureditev spreminja le za naprej, je torej 
zagotovljeno v okviru splošnih načel pravne drţave, ki posamezniku zagotavlja, da mu 
drţava njegovega pravnega poloţaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez razloga, 
utemeljenega v prevladujočem javnem interesu. Sprememba je v skladu z načelom 
zaupanja v pravo, če je v razumnem sorazmerju z zasledovanim ustavno dopustnim 
ciljem (odločba U-I-260/98 z dne 9. 11. 2000). Dodatek za delovno dobo je zakonska 
pravica in ena izmed bistvenih sestavin plač. Sodnikom je kot zakonska pravica pripadal 
dodatek ţe od sprejetja ZSS leta 1994.

2
 Sicer pa je bil z novo delovnopravno 

                                            
2
 Pred tem je sodnikom pripadal navedeni dodatek po drugem odstavku 3. člena Zakona o sodniških 

plačah in drugih prejemkih (Ur. l. RS, št. 10/93), še prej pa po tretjem odstavku 6. člena Zakona o 
funkcionarjih v drţavnih organih (Ur. l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I). 
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zakonodajo, ki je začela veljati 1. 1. 2003
3
, dodatek na delovno dobo kot ena izmed 

obveznih sestavin plače za opravljeno delo, opredeljen kot zakonska pravica. V 129. 
členu ZDR je določen dodatek na delovno dobo kot pravica iz naslova zaposlitve, le 
določitev njegove višine je zakonodajalec prepustil kolektivnim pogodbam dejavnosti. 
Dejstvo je, da po naši veljavni delovnopravni zakonodaji zaposlenemu poleg osnovne 
plače pripadajo še različni dodatki k plači. Čeprav je uporaba izrazov dodatki k plači 
razvojno pogojena in nedosledna, pa ne sme biti sporno, da gre pri dodatkih tudi za 
plačila, ki pripadajo zaposlenemu na temelju njegove zaposlitve.

4
 V postopku 

sprejemanja nove delovnopravne zakonodaje se je sicer razpravljalo o vprašanju 
ohranitve dodatka na delovno dobo, češ, da gre za preţivet in zaradi spremembe 
druţbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom ter vzpostavitve pogodbenih delovnih 
razmerjih neustrezen institut. Zlasti pa tudi zato, ker naj bi ta dodatek negativno vplival 
na vključevanje starejših delavcev na trg dela. Vendar so prav predstavniki sindikatov 
vztrajali pri umestitvi tega dodatka v zakon. Prav zato, ker je zakonodajalec prepustil 
določitev višine dodatka na delovno dobo socialnim partnerjem in zaradi bojazni, da bi 
se ta pravica s kolektivnimi pogodbami izničila, je zakonodajalec s prehodno odločbo 
238. člena ZDR določil, da se vsem delavcem, ki so imeli ob uveljavitvi zakona dodatek 
za delovno dobo najmanj v višini 0,5% od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe, ohrani tak dodatek, ne glede na višino dodatka določeno s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti, razen če bi se s to pogodbo oz. s pogodbo o zaposlitvi 
določil višji dodatek. Gre za posebno varovalno normo zaposlenih delavcev ob 
uveljavitvi konceptualno spremenjene delovnopravne zakonodaje.

5
 ZSPJS je z razliko 

od splošne delovnopravne zakonodaje v prvem odstavku 25. člena določil tudi definicijo 
dodatka na delovno dobo. Po tej opredelitvi je dodatek na delovno dobo del plače, s 
katero se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi javnega 
usluţbenca ali funkcionarja. Značilnost dodatka na delovno dobo je, da se odmerja v 
določenem odstotku, za vsako leto doseţene delovne dobe.  
 
8. Glede na navedeno naravo dodatka na delovno dobo kot zakonske pravice in ene od 
obveznih sestavin plače, menim, da bi bilo treba ustavnost navedenega zniţanja 
presojati z vidika skladnosti z načelom varstva zaupanja v pravo. Varstvo pridobljenih 
pravic, kadar zakon ureditev spreminja le za vnaprej, je zagotovljeno v okviru splošnih 
načel pravne drţave (2. člen Ustave). Z izpodbijano ureditvijo zakonodajalec te pravice 
ni ukinil, vendar je bistveno posegel v njeno višino. Z zniţanjem dodatka na delovno 
dobo z 0,5% na 0,3% je zakonodajalec nesporno posegel v pravni poloţaj vseh 
sodnikov, ki so bili ob uveljavitvi nove delovnopravne zakonodaje zaposleni in so imeli 
določen dodatek v višini 0,5%. Šlo je za poseg, ki je učinkoval na individualni ravni takoj 
in negativno. Posebej velja poudariti, da se je dodatek zniţal tudi za tisto delovno dobo, 
ki zajema sodnikovo delo v preteklih letih in desetletjih, kar presega poseg v sodnikova 
pričakovanja glede prejemanja plače, s katero je lahko utemeljeno računal ob nastopu 
sodniške funkcije. Ker gre za ureditev, ki zoţuje oz. zmanjšuje obseg ţe uveljavljenih 
pravic, ki jih ohranja tudi nova delovnopravna zakonodaja, se zastavlja vprašanje, ali je s 
tem zakonodajalec posegel v načelo varstva zaupanja v pravo.  

                                            
3
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02). 

4
 Dr. Barbara Kresal: Pravna ureditev plače, Zaloţba Bonex, 2001. 

5
 Glede na določbo 4. a člena ZSS, ki izrecno določa, da se glede pravic in dolţnosti v zvezi s sodniško 

sluţbo, ki niso urejene s tem zakonom, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in 
ki je bila umeščena v ZSS po uveljavitvi 238. člena ZDR (z novelo ZSS-F - Ur. l. RS, št. 17/06), bi se lahko 
zagovarjalo stališče, da ta določba daje varstvo pred zniţanjem dodatka na delovno dobo z 0,5% tudi 
sodnikom. 
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9. Po moji presoji v obravnavanem primeru zniţanje dodatka na delovno dobo glede na 
dotlej veljavno ureditev predstavlja poseg zakonodajalca, vprašanje pa je, ali je 
zakonodajalec to storil iz razlogov, utemeljenih v prevladujočem interesu oziroma ali je 
predlagana sprememba v razumnem sorazmerju z zasledovanim ustavno dopustnim 
ciljem. Pri ustavnosodni presoji Zakona o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za 
leto (Ur. l. RS, št. 87/97) je Ustavno sodišče ţe zapisalo, da so varčevalni ukrepi kot del 
ekonomske politike drţave (zmanjšanje obsega javnih financ oziroma njihova uskladitev 
z realnimi moţnosti) nedvomno ustavno dopusten cilj (odločba U-I-260/98 z dne 9. 11. 
2000). Vendar pa pri zniţanju dodatka za delovno dobo ni šlo za varčevalne ukrepe kot 
del ekonomske politike drţave, ampak je Vlada navedeno zniţanje utemeljevala s 
potrebo po zagotovitvi sredstev za nagrajevanje sodnikov po delovni uspešnosti in z 
navedbami, da je treba zagotoviti enakost med javnimi usluţbenci in funkcionarji, ker naj 
bi se v bodoče tudi javnim usluţbencev zniţal dodatek na delovno dobo na 0,3%. Prav 
tako pa tudi iz zakonodajnega gradiva k ZSS-F in ZSPJS niso izhajali razlogi 
zakonodajalca za sprejem takšne odločitve. Razlogi, s katerimi se je utemeljevalo 
zniţanje dodatka na delovno dobo, po moji presoji ne morejo upravičiti spornega 
posega. Sicer pa se je Ustavno sodišče glede teh razlogov, čeprav z vidika 125. člena in 
ne 2. člena Ustave, ţe izrecno izreklo (97. točka obrazloţitve).  
 
10. Glede na navedeno je bilo z zniţanjem dodatka na delovno dobo prizadeto načelo 
pravne varnosti oziroma načelo varstva zaupanja v pravo, zato bi lahko sodnikom zniţali 
dodatek na delovno dobo na 0,3% le za čas po uveljavitvi nove zakonske ureditve, 
ohraniti pa bi morali višino dodatka, pridobljeno na podlagi prej veljavne zakonodaje. 
 
    
 
          
                Mag. Marta Klampfer 
               Sodnica 
 
 
 
 
 
 
Spor med sodniki ter nosilci izvršilne in zakonodajne oblasti, ki je privedel celo do 
nečesa tako teţko razumljivega, kot je sodniška stavka, presega vprašanje 
neustreznega plačevanja sodnikov. Dotika se namreč samega jedra z Ustavo določenih 
medsebojnih razmerij med nosilci različnih oblasti. Zato je dobra priloţnost tudi za 
utemeljitev posebne vloge Ustavnega sodišča pri varstvu človekovih pravic in varovanju 
temeljnih ustavnih vrednot. Očitki o tem, da ustavni sodniki pri reševanju tega spora 
odločajo o lastnih plačah in lastnem poloţaju, so ne le politično nekorektni in nedostojni, 
temveč spregledujejo tudi z Ustavo določeno vlogo Ustavnega sodišča. Gre za 
nepoznavanje oziroma nerazumevanje vloge Ustavnega sodišča v okviru ustavne 
demokracije. Demokracije torej, v kateri je Ustava izvor, temelj, predvsem pa omejitev 
za delovanje vseh in vsakogar, tudi parlamentarne večine in večine, izraţene na 
vseljudskem referendumu. Posebno poslanstvo Ustavnega sodišča, ločeno od vloge 
rednih sodišč, prihaja še posebej do izraza v primerih, ko je dolţno presojati spore glede 
pristojnosti in drugovrstne spore med nosilci sodne, zakonodajne in izvršilne oblasti. Pri 
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reševanju takšnih sporov Ustavno sodišče ne sme in ne more nastopati kot del 
pravosodne oblasti, temveč kot vrhovni varuh Ustave. Kot organ torej, ki ima zadnjo 
besedo pri razlagi Ustave.  
 
Varstvo človekovih pravic in skrb za temeljne ustavne vrednote, ne moreta biti odvisna 
od zavor in ravnovesij med nosilci treh oblasti in še manj sta lahko ţrtev prestiţnih bojev 
za prevlado med njimi. Kljub temu Ustavno sodišče ni ugodilo in tudi ni smelo ugoditi 
prišepetovalcem, ki so ţeleli, da bi namesto za to pristojnih organov, uredilo višino 
(razrede, zneske, dodatke, povišice) sodniških plač. Dolţno se je bilo omejiti na tisto, kar 
je njegova ustavna funkcija. Samoomejilo se je na presojo, ali, v katerih primerih in v 
kakšnem obsegu so bila glede plačevanja sodnikov kršena ustavna načela, kot jih je 
razloţilo Ustavno sodišče v precej drugačni sestavi ţe pred dvema letoma. Ni izključeno, 
da bo takšen načelen pristop Ustavnega sodišča naletel na razočaranje vseh oblasti in 
nosilcev oblastnih funkcij, tako tistih iz časa pred, kot drugih, iz časa po zadnjih 
parlamentarnih volitvah. Če bi ravnalo drugače, bi morda Ustavno sodišče prispevalo k 
hitrejši uskladitvi plačnega sistema za sodnike z Ustavo in s tem k odpravi spora, ki 
resno hromi delovanje slovenske drţave. Toda v tem primeru se ne bi moglo izogniti 
upravičenim očitkom o pristranosti pri razsojanju spora med enakopravnimi oblastmi in o 
poseganju v politična vprašanja, katerih reševanje je v pristojnosti izvoljenih 
predstavnikov ljudstva oz. ljudstva samega na referendumu. 
 
Ne more pa biti nobenega razočaranja glede načelnih stališč, ki jih je sprejelo Ustavno 
sodišče. Posebej je pomembno, da je ponovno poudarilo pomen enakopravnega 
ustavnega poloţaja sodstva kot najmanj nevarne oblasti nasproti drugima oblastema. 
Ustavno sodišče je poudarilo tudi pomen uresničevanja neodvisnosti sodišč in sodnikov 
kot pogoja njihovega uspešnega delovanja. Prav tako je poudarilo pomen takšnega 
vrednotenja dela sodnikov, ki zagotavlja njihovo socialno varnost na ravni, ki ne odvrača 
sodnikov od sojenja in ne ogroţa njihove samostojnosti in neodvisnosti. In končno, 
vendar ne nazadnje, uprlo se je nesprejemljivemu podcenjevanju sojenja kot 
intelektualno najzahtevnejšega in za poloţaj ljudi usodnega delovanja.  
 
To so nekatere od dobrih strani sprejete odločitve, glede njene slabe strani pa se 
priključujem Pritrdilnemu ločenemu mnenju sodnice mag. Marte Klampfer. 
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