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1. Ne strinjam se z odločitvijo, da zavrnitev pritožnikovega zahtevka, naj se mu prizna 

stroške za prehrano za čas, ko je bil na vojaški misiji v Sarajevu (v nadaljevanju zavrnitev 

pritožnikovega regresnega zahtevka), ni v neskladju z 22. členom Ustave. Drugače kot 

večina menim, da zavrnitev pritožnikovega regresnega zahtevka pomeni kršitev 

procesnih jamstev, ki izhajajo iz 22. člena Ustave. Zato sem glasovala zoper sprejem 

odločbe. 

 

2. Ustavna procesna jamstva so lahko med drugim kršena, kadar je sodna odločitev 

arbitrarna. Večina je sprejela stališče, da je zavrnitev pritožnikovega regresnega zahtevka 

utemeljena z razumnimi pravnimi argumenti in da zato ni arbitrarna. Menim, da so 

argumenti, ki so po presoji večine razumni, očitno napačni.  

 

3. Presojana sodna odločitev temelji na ugotovitvi, da glede pritožnikovega regresnega 

zahtevka obstaja pravna praznina. Vrhovno sodišče je menilo, da ni neposredne pravne 

podlage, ali vojaškim osebam na misiji v tujini pripada regres za prehrano. Zato je o 

pritožnikovem regresnem zahtevku odločilo s sklepanjem po analogiji (argumentum a 

simili ad simile). Zavzelo je stališče, da je bil položaj pritožnika med misijo v tujini v 

bistvenem podoben položaju diplomatov. Ker je ugotovilo, da diplomati ne prejemajo 

regresa za prehrano, je Vrhovno sodišče s sklepanjem od podobnega na podobno 

zaključilo, da tudi pritožniku za čas, ko je bil na vojaški misiji v tujini, ni pripadal regres za 

prehrano. 

 

4. Zakaj menim, da je ugotovitev, da gre za pravno praznino, očitno napačna. Pritožnik se 

je v postopkih pred sodišči vseskozi skliceval na pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno med 

njim in njegovim delodajalcem o napotitvi na vojaško misijo (v nadaljevanju pogodba o 

zaposlitvi). Določbe v pogodbi o zaposlitvi že na prvi pogled razkrijejo, da je pritožnik 

delavec – častnik Ministrstva za obrambo, da zanj velja Zakon o obrambi z navedbo 

Uradnega lista RS, št. 82/94, 44/97 in 87/97 – v nadaljevanju ZObr in da ima določeno 

plačo po 2. členu Uredbe o plačah pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske pri 
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opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah, z navedbo Uradnega lista 

RS, št. 25/97. Očitno je, da ni nobenega razumnega razloga, da se o pritožnikovem 

regresnem zahtevku odloča tako, da se delovnopravni položaj pritožnika primerja z 

delovnopravnim položajem delavca – diplomata po Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni 

list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju ZZZ) in njegova plača presoja po pripadajoči Uredbi 

ZZZ. Vrhovno sodišče je presodilo, da pritožnik ni bil upravičen do regresa za prehrano, 

ker da je že njegova devizna plača vključevala tudi višino življenjskih stroškov v kraju, kjer 

je bil na vojaški misiji. Odločilo je torej na podlagi predpisov, ki očitno pri sojenju ne bi 

smeli priti v poštev. Spregledalo pa je temeljni akt, ki določa pravice in obveznosti med 

delavcem in delodajalcem, to je pogodbo o zaposlitvi, in s tem očitno prezrlo bistveno.1  

V pogodbi o zaposlitvi ni nobene določbe, ki bi jo bilo mogoče na razumen način razlagati 

kot določbo, ki pritožniku odmerja del plače na podlagi življenjskih stroškov v kraju, kjer je 

bil pritožnik na vojaški misiji. V pogodbi o zaposlitvi je določba o plači, povzeta po Uredbi, 

izdani po ZObr, in ne po Uredbi ZZZ. Plača pa že po temeljnem pojmovanju ne vključuje 

stroška prehrane med delom, saj regres za prehrano ni del plače. Iz navedenega je na 

prvi pogled jasno, da zavrnitev pritožnikovega regresnega zahtevka ni samo napačna, 

marveč očitno napačna. 

 

5. Res je, da mora biti Ustavno sodišče zadržano pri presojanju, kdaj je sodna odločitev 

arbitrarna, da ne zaide v razlago "navadnega" prava. Razlaga "navadnega" prava je 

prvenstveno naloga rednih sodišč. Vsaka ustavna pritožba je (kot bi verjetno dejal 

Testen2) skušnjava za Ustavno sodišče, da prevzame funkcijo četrte instance rednega 

sodstva. Ko ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, lahko podleže skušnjavi in privoli v 

"grešno" instančno preizkušanje sodne odločitve. Tudi sodnik Zobec v enem od svojih 

ločenih mnenj poudarja, da Ustavno sodišče ni poklicano presojati, ali je Vrhovno sodišče 

pravilno razlagalo "navadno" pravo, je pa pristojno varovati pred sodniško samovoljo (in 

pred oblastno samovoljo nasploh).3  

 

6. Prav je, da je Ustavno sodišče zadržano pri spuščanju v razlago "navadnega" prava. 

Prav je, da se upira skušnjavi po instančnem sojenju. Še bolj prav pa bi bilo, če bi bilo pri 

tem konsistentno. Če upoštevam, da nekonsistentnost Ustavnega sodišča pri 

samoomejevanju vdiranja na teritorij rednega sodstva izraža ustavnosodno samovoljo, se 

znajdemo pred več kot tisoč let starim Juvenalovim vprašanjem quis custodiet ipsos 

custodes. Ali, če parafraziram Juvenala: Kdo pa naj pazi, da čuvaji pred sodniško 

samovoljo ne bodo sami samovoljni!? V nekaterih zadevah se Ustavno sodišče spušča v 

(pretirano) ekstenzivno preverjanje, ali je subsumpcija konkretnega življenjskega primera 

pod abstraktno normo "navadnega" prava ustrezna. V nekaterih zadevah se bolj kot z 

                                            
1 Drugače je Ustavno sodišče razsodilo v odločbi št. Up-31/94 z dne 13. 11. 1997 (OdlUS, VI, 

193), ko je ugotovilo nepravilno razlago predpisov in samoupravnih splošnih aktov ter sklenilo, da 

so pritožniku kršene človekove pravice iz 22. in 25. člena Ustave. 

2 F. Testen, Civilnopravna sodniška šola, Portorož, marec 2016, str. 5.  

3 Odklonilno ločeno mnenje sodnika J. Zobca k odločbi št. Up-858/09 z dne 14. 6. 2012.  
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ustavnosodno presojo ukvarja z instančnim sojenjem.4 V obravnavanem primeru pa 

menim, da je Ustavno sodišče šlo v drugo skrajnost, ko je pritožnika po sprejeti ustavni 

pritožbi pustilo brez moči za razveljavitev očitno napačne sodne odločitve. 

 

7. Naj torej povzamem: Ker je bilo, po moji presoji, Ustavno sodišče pretirano zadržano 

pri preizkusu arbitrarnosti sodne odločitve o pritožnikovem regresnem zahtevku, ni 

ugotovilo, da je odločitev očitno napačna. Glede na navedeni spregled predpisov menim, 

da ne more biti opravičila za sprejem arbitrarne sodne odločitve o pritožnikovem 

regresnem zahtevku, zato je bila pritožniku kršena človekova pravica po 22. členu 

Ustave. 

 

 

 

 

 dr. Etelka Korpič - Horvat 

 Sodnica 

 

 

                                            
4 Glej odločbe št. Up-2/99 z dne 15. 3. 2001, št. Up-505/11 z dne 8. 11. 2011, št. Up-31/94 z dne 

13. 11. 1997 in druge. Glej tudi A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 

2004, str. 474–485.  


