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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. RAJKA KNEZA 
K SKLEPU ŠT. U-I-20/18 Z DNE 6. 6. 2018  

 

       1. Glasoval sem za izrek sklepa, vendar želim k točki 16 obrazložitve pojasniti svoje 

nekoliko drugačno stališče, zakaj menim, da določba 53.a člena Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 

14/13 in 64/17 v nadaljevanju ZZDej) ne učinkuje neposredno. 

 

       2. Iz točke 16 sklepa Ustavnega sodišča izhaja, da določba 53.a člena ne učinkuje 

neposredno, ker ima zdravnik, ki želi delati drugje, na voljo sodno varstvo in da je za 

to podlaga 200. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – 

popr. in 52/16 – v nadaljevanju ZDR-1). Postavi se vprašanja, ali je temu tako tudi 

kadar zdravnik začne opravljati delo pri drugem izvajalcu zdravstvene storitve brez 

upoštevanja zakonskih pogojev in omejitev, ne da bi delodajalca prosil za dovoljenje 

ali pa kadar ga prosi, pa mu ta ne odgovori (in to pomeni razlog za izredno odpoved 

pogodbe o zaposlitvi); ali torej ta določba tudi v teh primerih ne učinkuje neposredno 

in pobudnik zato ne more uspeti v postopku preizkusa izpolnjevanja pogojev po 24. 

členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).  

 

       3. Sam menim, da zdravnik, ki ravna tako kot opisano, in za izdajo dovoljenja1 in ne 

uporabi za to predvidenega postopka, ne ravna skladno z načelom prepovedi 

povzročanja škode (duty to mitigate damage). Kolikor mi je znano temu pravna teorija 

in tudi sodna praksa ne posvečata veliko pozornosti; v tovrstnih primerih, kjer nekdo 

ne uporabi postopkov ali pravnih sredstev, pa bi jih lahko oz. moral je ustrezno 

uporabiti to pravilo. Pravni institut duty to mitigate damage, kot se je razvil v 

primerjalnem pravu, se ne nanaša samo na osebe, ki trpijo škodo in morajo sprejeti 

primerne ukrepe, da se ta zmanjša, ampak se uporabi tudi, med drugim, za primere, 

                                            
1 ZZDej v 53b. členu določa pogoje in postopek za izdajo soglasja za opravljanja dela drugje. 
Menim, da bi bilo bolje uporabiti izraz dovoljenje (to se izda vnaprej – ex ante). Soglasje se 
izdaja za nazaj ali pa za že trajajoče razmerje. Res pa je, žal, da zakonodaja, na splošno, tega 
ne ločuje na takšen način. 



  

kadar se ne pokaže primerne skrbnosti, da se škodi ne bi izognili ali jo omejili in 

tudi v primerih, kadar se pravočasno ne sproži postopkov, ki so na voljo ali se ti 

popolnoma ignorirajo. Takšnega stališča ni zaslediti samo v common law sistemu, 

ampak, nam bližje, tudi v sodni praksi Sodišča EU.2 Pravilo, da je treba preprečevati 

oz. zmanjševati škodo, je Sodišče EU, med drugim, preneslo tudi na koncept pravnih 

postopkov in uporabo pravnih sredstev; podobno velja tudi za ravnanje ob odpovedi 

delovnega razmerja.3 To načelo po tej praksi ne bo kršeno, če oškodovanec ne bo 

iskal pravnih sredstev, za katera je prima faciae jasno, da ne bodo uspešna. Kadar pa 

temu ni tako, je treba takšno pravno sredstvo izkoristiti.  

 

       4. A presoja v zvezi s 53.a členom ZZDej se ne osredotoča na pravna sredstva, 

ampak na predpisan postopek pridobitve dovoljenja za delo pri drugem izvajalcu 

zdravstvene storitve. To pa ni le pravno sredstvo; gre za postopek, katerega rezultat 

bo (po potrebi) pravica do pravnega sredstva. Toliko bolj, torej, ga je treba uporabiti, 

da se do potencialnega pravnega sredstva sploh pride.  

 

       5. Neupoštevanje postopka, ki ga zakonodajalec predpiše vnaprej (ex ante) pomeni, 

da zdravnik presega meje dolžne skrbnosti ravnanja (pokazati bi moral t.i. significant 

degree of profesionalism). Tudi zakonodajalec ima določena upravičena pravna 

pričakovanja, t.j. kadar predpiše postopek za pridobitev neke pravice, da se bo ta 

uporabil in ne, da si bo nekdo pravico vzel sam, brez postopka. Zato zastopam 

stališče, da zdravnik, ki prične z delom oz. opravljanjem zdravstvenih storitev pri 

drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti brez dovoljenja delodajalca, ne da bi sprožil 

ustrezen postopek, krši načelo skrbnosti (due diligence) in tudi načelo dolžnosti 

zmanjševanja ali preprečevanja škode (duty to mitigate damage). Na posameznika 

zato tudi določba ne more imeti neposrednega učinka, saj ni izvedel postopka, ki ga 

je zakon določil (sam si je vzel pravico, za katero ne ve, ali mu sploh gre). Ne more 

se sklicevati na lastno napačno aktivnost oz. kršitev postopka, da bi mu šla pravica 

(estoppel) do pravnega varstva (v tem primeru izpolnitev pogoja neposrednega 

učinka v postopku s pobudo za oceno ustavnosti zakona), če pa bi ravno v primeru, 

da bi sledil postopku, lahko prejel (redno) sodno varstvo.  

 

       6. A tudi vprašanje rednega sodnega varstva, na katerem temelji razlog za izpolnjen 

pogoj neposrednega učinka, ni enoznačno. Do slednjega lahko pride pod pogojem, 

                                            
2 Gl. npr. združene primere C-397/98 in C-410/98 Metallgesellschaft, sodba z dne 8. 3. 2001, 
točka 106, ali zadeva C-445/06 Danske slagterier proti Nemčiji, sodba z dne 24. 3. 2009, 
ZOdl. I-2119, točki 60 in 62.  
Gl. več o tem Leczykiewicz, Compensatory remedies in the Eu law, the relationship between 
Eu law and national law, v: Paula Giliker (ur.), Research Handbook on EU Tort Law, Edward 
Elgar, 2017, str. 82, in R. Knez, Skrb oškodovanca, da se škoda ne poveča, duty to mitigate, 
Revizor, 2007, št. 9, str. 70–79 
3 Če odpuščeni ne pokaže dovolj profesionalnosti in skrbnosti pri iskanju novega delovnega 
mesta ali prevzemanju ponujenega, se to upošteva pri višini odškodnine. Gl. več o tem Klaus 
Schousboe, The concept of damage as an element of the non-contractual liability of the 
European community v Rettid, 3/2003 str. 32-36. 



  

da bi obravnavali možnost opravljanja dela pri drugem izvajalcu zdravstvene 

storitve kot pravico. Menim pa, da to ni pravica, ampak privilegij. To je vprašanje, s 

katerim se sicer prehaja v vsebino, a ni nepovezano s procesnimi oz. formalnimi 

vprašanji; ni nemogoče namreč, da je odgovor na procesno vprašanje odvisen od 

vsebinskega vprašanja.  

 

       7. Za delodajalca ni obvezujoče delavcu dopustiti opravljanje dela drugje (gl. 147. 

člen ZDR-1). Ta privilegij lahko postane pravica, če se o njem (v za to predpisanem 

postopku) pritrdilno odloči, ne pa tudi obratno. Razlika med pravico in privilegijem je 

sicer lahko tanka in je ni mogoče vedno enostavno opredeliti.4 Če izhajamo iz 

privilegija, potem razen v primerih diskriminacije, tako v materialnem kot tudi v 

procesnem smislu, delodajalec ni zavezan k pojasnjevanju svoje (proste) presoje. Če 

obrazložitev ni potrebna, pa se razvodeni tudi pravica do pravnega sredstva oz. 

sodnega varstva.  

 

        8. Vendar pa 53.b člen ZZDej, ki določa pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja 

za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, to 

dovoljenje opredeljuje kot pravico. Dovoljenje za delo se izda, če je izpolnjenih pet 

pogojev iz tretjega odstavka tega člena. Zdi se, da se z njimi derogira svobodna 

pravica delodajalca do odločitve. To je drugače, kot razumem 147. člen ZDR-1, ki 

postavlja le pogoje, kdaj se sploh o privilegiju ni mogoče izreči (če ne gre za 

opravljanje deficitarnih poklicev ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno 

umetniških in raziskovalnih del). ZZDej pa, obratno, v 53.b členu privilegij spremeni v 

pravico, če delodajalec ne uspe dokazati, da kateri od kumulativno naštetih pogojev 

ni izpolnjen. Z drugimi besedami, ZZDej, ki je glede tega vprašanja v razmerju do 

ZDR-1 lex specialis, v želji, da bi omejil dopolnilno delo drugje, tega sploh ni omejil, 

ampak dejansko dopustil več, kot je bilo dovoljeno pred sprejetjem te določbe. Pred 

sprejetjem določbe je delodajalec lahko odklonil dovoljenje, zdaj pa ga ne more, če so 

izpolnjeni pogoji. Menim, da je prišlo do rezultata, ki ni skladen s ciljem. Če je bil cilj 

urediti pogosta dopolnilna dela drugje (brez dovoljenja), potem ni primerno 

delodajalcem onemogočiti prosto odločanje o izdaji dovoljenja. Namesto, da bi ostalo 

pri privilegiju in bi se uredilo zgolj sankcioniranje dela brez dovoljenja, je zakon določil 

(pogojno) pravico.  

 

       9. In če navedeno uporabimo pri vprašanju neposrednega učinka: če zakonodajalec 

tega ne bi naredil, bi to bil sistemski razlog za zanikanje neposrednega učinka (ker v 

primeru privilegija ne bi bilo treba niti razlagati, zakaj se dovoljenje ne izda in sodno 

varstvo ne bi bilo mogoče). Ker temu ni tako, je argument 200. člena ZDR-1 (možnost 

uveljavljanja pravice iz delovnega razmerja v sodnem postopku) v 16. točki 

obrazložitve sklepa na mestu. A tudi to ne razvodeni zgoraj zapisanega glede 

                                            
4 Gl. Boštjan M. Zupančič, O pravicah in privilegijih: Morala dolžnosti VS morala prizadevanja, 
v: revija Odvetnik, št. 79/2017, str. 7. Gl. tudi odklonilno ločeno mnenje sodnika Zupančiča k 
odločbi št. U-I-344/94 z dne 1. 6. 1995 (Uradni list RS, št. 41/95, in OdlUS IV, 54). 



  

zahteve po upoštevanju postopka in kršitve načela dolžne skrbnosti (due 

diligence), če se ta ignorira.  

 

 

        dr. Rajko Knez 

               Sodnik 

 


