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1. Soglašam s sprejeto odločitvijo, da izpodbijana določba druge alinee prvega odstavka 29. 
člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih (iz 
razlogov, ki so jih navajali predlagatelji oziroma pobudniki) ni v neskladju z Ustavo. Nisem pa 
soglašal s tem, da je Ustavno sodišče v obrazložitvi podalo razlago, kako naj se izpodbijana 
določba uporabi v spornem primeru, zaradi katerega so pobudniki vložili pobudo pred 
Ustavnim sodiščem. 
 
2. Glavni očitek, ki ga predlagatelji oziroma pobudniki naslavljajo na izpodbijano zakonsko 
ureditev, je ta, da je ureditev toliko nejasna, da že krši načelo pravne države (2. člen Ustave). 
V ozadju zadeve pa je spor glede tega, kako je Računsko sodišče uporabilo oziroma 
razložilo izpodbijano določbo. Z razlago Računskega sodišča se predlagatelji oziroma 
pobudniki ne strinjajo, pridobili so tudi pravno razlago inštituta za javno upravo Pravne 
fakultete v Ljubljani, ki se razlikuje od interpretacije Računskega sodišča. Značilno je, da je 
Računsko sodišče izpodbijano določbo uporabilo in interpretiralo, Institut pa tudi, in sicer 
drugače kot Računsko sodišče, pri čemer še izrecno navaja, da so ...vprašanja v zakonu 
obravnavana do te mere nejasno in nasprotujoče si, da so možne in enako argumentirane 
(poudarek dodan) povsem različne razlage. 
 
3. Sam ocenjujem, da bi Ustavno sodišče moralo odgovoriti le na vprašanje, ali je 
izpodbijana norma res toliko nejasna, da je ni mogoče izvajati, ker z gramatikalno, sistemsko 
in teleološko razlago ni mogoče ugotoviti njene vsebine tako, da bi bilo ravnanje državnih 
organov s tem determinirano (iz odločbe U-I- 158/94 - OdlUS IV, 20). To pa bi moralo storiti 
tako, da ne bi samo podalo popolne razlage vsebine te norme, ki je še predmet obravnave v 
posamičnih sporih, ki še niso končani. Da je normo mogoče uporabiti, je dokazalo že 
Računsko sodišče. Ali jo je to uporabilo pravilno, bi se izkazalo v sodnih postopkih, ki po 
navedbah pobudnikov tečejo v zvezi z mnenjem Računskega sodišča. Res je, da bi imelo 
Ustavno sodišče nemajhne težave, da bi prepričljivo utemeljilo, zakaj izpodbijana norma ni 
nejasna - ne da bi pri tem že samo razjasnilo tudi njeno vsebino v celoti - zlasti glede na 
okoliščine spornega razmerja, ki je podlaga za ustavnosodni postopek abstraktne kontrole. 
 
4. Čeprav odločba ni na splošni ravni utemeljila, zakaj izpodbijana določba ni nejasna v tej 
meri, da bi bilo zaradi tega že kršeno načelo pravne države, sem se lahko pridružil večinski 
odločitvi tudi zato, ker je večina uspela po pravilih interpretacije v pravu ugotoviti in utemeljiti 
pomen sporne določbe. Zavedam se, da sem se spravil v delno paradoksalen in nenačelen 
položaj, ko na eni strani nasprotujem temu, da je Ustavno sodišče razložilo vsebino 
izpodbijane določbe, ob tem pa kot argument za to, da kršitve 2. člena Ustave ni, navajam 
tudi, da je večina ustavnih sodnikov uspela ugotoviti vsebino določbe, ki naj bi bila 
protiustavna ravno zato, ker naj njena vsebina ne bi bila (enoznačno) ugotovljiva. Vendar 
ponavljam: (enako) vsebino je uspelo določiti izpodbijani določbi že Računsko sodišče. S to 
odločitvijo pa je Ustavno sodišče - celo z učinki erga omnes, kolikor se ti nanašajo tudi na 
nosilne razloge njegovih odločitev - poseglo s svojo interpretacijo zakona v konkretni spor in 
svoji razlagi dalo obvezno moč. Pri tem je za takšno kot edino možno razlago navedlo celo 
ustavnopravne razloge (gl. zadnji stavek v 9. točki odločbe), ki presegajo ugotovitev, da je 
določbo mogoče razložiti in uporabiti z znanimi metodami interpretacije v pravu. S tem je v 
obrazložitvi pravzaprav izdalo interpretacijsko odločbo: ne le, da določba ni nejasna, ampak 
jo je v skladu z Ustavo tudi možno razlagati samo na en način. 
 



 2 

5. V tem primeru se zato lahko zastavi vprašanje, ali je Ustavno sodišče z vključitvijo teh 
ustavnopravnih preudarkov v podlago za svoje odločanje ostalo v mejah presoje, ki jih 
začrtuje pravni interes pobudnikov. Tudi če ne vsebujejo ustavnopravno pogojene razlage, 
pa takšne interpretacije predpisov na podlagi golega očitka o protiustavni nejasnosti 
predpisa, lahko pripeljejo do tega, da bo Ustavno sodišče v postopkih abstraktne presoje 
dajalo nekakšna svetovalna mnenja (advisory opinions), s kakršnimi bo na splošen način, v 
postopkih, ki ne omogočajo ustrezne kontradiktorne obravnave, ustvarjalo razlago 
posameznih predpisov, preden je izčrpana pravna pot pred organi, ki morajo predpis 
uporabljati in mu dati ustrezno vsebino. 
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