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1. V celoti se strinjam s splošnimi izhodišči iz 27. do 35. točke obrazložitve večinske 

odločbe. Za obravnavani primer so bistveni razlogi o učinku 3.a člena Ustave, ki 

utemeljijo razmerje med pravnim redom Evropske unije (v nadaljevanju EU) in 

domačim pravnim redom na območju Republike Slovenije in pomenu tega učinka za 

ustavnosodno presojo. Vendar ta izhodišča v zame pomembnem delu pri vsebinski 

presoji niso bila upoštevana. Ker menim, da to ni bilo nepomembno za presojo, se 

nisem mogla strinjati z utemeljitvijo odločitve o ustavni dopustnosti posega v pravico 

do nediskriminacijske obravnave na podlagi starosti pri odpuščanju (5. točka izreka). 

Odločitvi v 3. in 4. točki izreka večinske odločbe sta zliti s to ustavno presojo. Ker se 

nisem mogla strinjati z njunim ovrednotenjem dejstva, da je ustavno dopusten poseg 

v pravico do nediskriminacijske obravnave na podlagi starosti (ti dve točki izreka to 

presojo namreč predpostavljata in se nanjo sklicujeta), sem glasovala tudi proti tej 

odločitvi. Moj glas proti temu delu izreka (3. in 4. točka) seveda ni nikakršna negacija 

pravice javnih uslužbenk do nediskriminacijske obravnave na podlagi spola pri 

odpuščanju, temveč, nasprotno, afirmacija te pravice in s tem zahteve po njenem 

doslednem spoštovanju v domačem pravnem redu. 

  

2. Moje osrednje prepričanje namreč je, da je v domačem pravnem redu ta pravica že 

uveljavljena, ker tako opredeljuje pravo EU. Izpodbijana zakonska ureditev tej 

nasprotnega učinka ni mogla imeti ravno zaradi splošnih izhodišč večinske odločbe. 

Zaradi načela primarnosti prava EU na tem področju se v primeru kolizije med 

pravom EU in nacionalnim pravom uporabi pravo EU. Iz prakse Sodišča Evropske 

unije (v nadaljevanju SEU) nadalje sledi, da ima prepoved razlikovanja na podlagi 

spola pri odpuščanju iz prvega odstavka 14. člena Direktive 2006/54/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter 

enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL L 204, 



 

 

 

26. 7. 2006) v nacionalnem pravnem redu neposreden učinek.1 Izpodbijana ureditev 

se tako pred nacionalnimi sodišči ne bi smela uporabiti, četudi Ustavno sodišče ne bi 

razglasilo njene neskladnosti z Ustavo, posameznica pa se lahko nanjo neposredno 

sklicuje v razmerju do delodajalcev, ki so "javne ustanove" (v t. i. vertikalnih razmerjih; 

tak je obravnavani primer). Menila sem zato, da za uresničevanje pravice do enakega 

obravnavanja javnih uslužbenk v (resničnem) življenju, odločitev Ustavnega sodišča o 

načinu izvršitve iz 4. točke izreka niti ni potrebna. Smiselno enako velja za zahtevo 

Ustavnega sodišča, naslovljeno na zakonodajalca.2 V idealnem svetu norm 

izpodbijana ureditev ni imela in tudi odslej nima nobenega učinka za uresničevanje 

človekove pravice do nediskriminacijske obravnave na podlagi spola pri odpuščanju.  

 

3. Skladno izhodiščem iz 34., 35. in 43. točke obrazložitve sta bili za Ustavno sodišče 

v obravnavanem primeru glede presoje posega v pravico do nediskriminacijske 

obravnave na podlagi starosti pri odpuščanju poleg (1) Ustave zavezujoči še (2) 

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 

obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2. 12. 2000 – v nadaljevanju 

Direktiva 2000/78/ES) ter (3)  sodna praksa SEU, ki se je oblikovala na njeni podlagi. 

Pomembna sta bila tako prvi odstavek 6. člena Direktive 2000/78/ES, ki opredeljuje 

odstop od prepovedi različnega obravnavanja posameznikov na podlagi starosti,3 in 

sodna praksa SEU, oblikovana na njegovi podlagi. V terminologiji ustavnega prava 

omenjena določba Direktive 2000/78/ES, skupaj z relevantno prakso SEU, 

opredeljuje test (in s tem "gostoto") presoje legitimnosti in sorazmernosti posega v 

pravico do nediskriminacijske obravnave na podlagi starosti pri zaposlovanju in delu 

(za obravnavani primer je bistveno razlikovanje na podlagi starosti pri odpuščanju). 

 

4. Četudi drži, da je starost skladno prvemu odstavku 6. člena Direktive 2000/78/ES 

specifična osebna okoliščina, zaradi česar različno obravnavanje na tej podlagi pri 

zaposlovanju in delu ni nedopustno, če je v kontekstu nacionalnega prava objektivno 

in razumno utemeljeno z legitimnim ciljem. In četudi imajo države članice, kot SEU 

dosledno ponavlja v postopkih predhodnega  odločanja po 267. členu Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 326, 26. 10. 2012 –  v 

nadaljevanju PDEU), razumljivo široko polje diskrecije pri prepoznavanju stvarnih 

potreb v državi članici in tej skladni izbiri med konkurirajočimi si interesi različnih 

                                            
1
 Primerjaj s sodbo SEU v zadevi M. H. Marshall proti Southampton and South-West 

Hampshire Area Health Authority (Teaching), 152/84, z dne 26. 2. 1986, 47. točka in 
naslednje. 
2
 Na tem mestu opozarjam na prvi odstavek 7. člena Zakona o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja (Uradni list RS, št. 50/04 in 61/07 – ZUNEO) med drugim glede na spol, ki 
Državni zbor izrecno in še posebej zavezuje, da ustvarja pogoje za enako obravnavo tudi z 
ukrepi normativne narave. 
3
 Prvi stavek te določbe Direktive se glasi (členitev v besedilu dodala DJP):   

"Ne glede na člen 2(2) lahko države članice predvidijo, (i) da različno obravnavanje zaradi 

starosti ne predstavlja diskriminacije, (ii) če ga v kontekstu nacionalnega prava (iii) objektivno 
in razumno utemeljujejo z legitimnim ciljem, (iv) vključno z legitimnimi cilji zaposlovalne 
politike, delovnega trga in poklicnega usposabljanja, in (v) če so načini uresničevanja tega cilja 

(vi) primerni in (vii) nujni."  



 

 

 

politik na področju zaposlovanja, delovnega trga ali poklicnega 

usposabljanja,4 sodi starost v pravu EU na tem področju  med suspektne osebne 

okoliščine. To pomeni, da sodi v polje prepovedanih (osebnih) kriterijev za 

razlikovanje,5 morebitno dopustnost odstopanja od te prepovedi pa je treba šteti za 

izjemo, ki terja ozko razlago.6 Da gre za izjemo od prepovedi različnega obravnavanja 

na podlagi starosti, potrjuje sodna praksa SEU.7   

 

5. Izjema v kontekstu obravnavane prepovedi pomeni, da šele predpostavke, ki na 

abstraktni ravni opredeljujejo izjemo (in so opredeljene v pravu EU), zarisujejo obseg 

zahteve po udejanjanju enakega obravnavanja. Razširiti področje izjeme se 

neizogibno odrazi v zoženju obsega pravice do nediskriminacijske obravnave v 

posameznem primeru (velja tudi obratno). Področje same izjeme pa je obratno 

sorazmerno s številom predpostavk, ki izjemo opredeljujejo. Za vsebino pravice do 

nediskriminacijske obravnave je zato pomembna prav vsaka izmed predpostavk, ki 

opredeljujejo prostor izjeme v posameznem primeru. Menim zato, da velja: čim širše 

je področje izjeme, ožje je področje zahteve po enaki obravnavi in s tem obseg 

pravice do nediskriminacijske obravnave (in obratno). 

 

6. Pot sodne presoje o dopustnosti izjeme od načelne prepovedi diskriminacije na 

podlagi starosti (med drugim) pri odpuščanju je v pravu EU opredeljena (1) s 

predpostavkami Direktive 2000/78/ES in (2) sodno prakso SEU, (i) ki nedoločene 

pravne pojme, s katerimi so te predpostavke opredeljene, razlaga, (ii) pa tudi s 

smernicami, ki jih daje SEU v postopku odločanja o predhodnem vprašanju 

                                            
4
 "[] člen 6(1) Direktive 2000/78 državam članicam omogoča, da v nacionalnem pravu 

predvidijo določene oblike različnega obravnavanja zaradi starosti, kadar so te „objektivno in 
razumno“ utemeljene z legitimnim ciljem, kot je politika zaposlovanja, delovnega trga ali 
poklicnega usposabljanja, ter kadar so načini uresničevanja tega cilja primerni in nujni. 
Državam članicam nalaga obveznost, da z veliko gotovostjo dokažejo legitimnost cilja, ki je 
naveden v utemeljitev. Okoliščini, da izraz „razumno“, ki je uporabljen v členu 6(1) navedene 
direktive, ni uporabljen v njenem členu 2(2)(b), ni treba pripisovati posebnega pomena." Iz 
sodbe SEU v zadevi The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age 
Concern England) proti Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, C-
388/07, z dne 5. 3. 2009, 67. točka. 
5
 Primerjaj 10. in 19. člen PDEU in 1. člen Direktive 2000/78/ES.  

Primerjaj še Colm O'Cinneide, The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of 
Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, E-Knjige, Evropska 
Komisija, november 2012, str. 14, dostopno na <http://bookshop.europa.eu/en/the-evolution-
and-impact-of-the-case-law-of-the-court-of-justice-of-the-european-union-on-directives-2000-
43-ec-and-2000-78-ec-pbDS3212556/> oktober 2013. 
6
 Colm O'Cinneide, stran 43. 

7
 "Člen 6 Direktive 2000/78 [] določa poseben sistem odstopanja za različno obravnavanje 

zaradi starosti zaradi posebnosti, ki se med razlogi za diskriminacijo, prepovedanimi s to 
direktivo, starosti pripisuje. V uvodni izjavi 25 te direktive je namreč poudarjeno, da je 
„[b]istveno […] razlikovanje med upravičeno različnim obravnavanjem, zlasti tistim na podlagi 
legitimnih ciljev zaposlovalne politike, trga delovne sile in poklicnega usposabljanja, in 
diskriminacijo, ki mora biti prepovedana“." Iz sodbe SEU v zadevi The Incorporated Trustees 
of the National Council on Ageing (Age Concern England) proti Secretary of State for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, 60. točka. 
 

http://bookshop.europa.eu/en/the-evolution-and-impact-of-the-case-law-of-the-court-of-justice-of-the-european-union-on-directives-2000-43-ec-and-2000-78-ec-pbDS3212556/
http://bookshop.europa.eu/en/the-evolution-and-impact-of-the-case-law-of-the-court-of-justice-of-the-european-union-on-directives-2000-43-ec-and-2000-78-ec-pbDS3212556/
http://bookshop.europa.eu/en/the-evolution-and-impact-of-the-case-law-of-the-court-of-justice-of-the-european-union-on-directives-2000-43-ec-and-2000-78-ec-pbDS3212556/


 

 

 

nacionalnim sodiščem, kako naj presojajo sorazmernost konkretnega odstopa od 

prepovedi razlikovanja v posameznem primeru, in končno (iii) s faktorji, ki jih morajo 

pri tem upoštevati. V teh primerih SEU ne poda končne sodbe o legitimnosti 

konkretnega posega in o njegovi sorazmernosti. Ta je prepuščena nacionalnemu 

sodišču. V primerih, v katerih SEU presoja tožbo Evropske komisije zoper državo 

članico na podlagi 258. člena PDEU, SEU samo odgovori na vprašanje, ali ima sporni 

ukrep legitimen cilj in ali je presojani način sorazmeren. Tak je bil primer v zadevi 

Evropska komisija proti Madžarski, C-286/12, z dne 6. 11. 2012.8 Zdi se mi jasno, da 

mora nacionalno sodišče, ko presoja o pravici posameznika do nediskriminacijske 

obravnave na podlagi starosti pri odpuščanju, da bi zagotovilo polno učinkovitost 

prava EU, za potrebe presoje legitimnosti in sorazmernosti konkretnega posega v to 

pravico, okoliščine posameznega primera umestiti v odprte pravne pojme, s katerimi 

so opredeljene posamezne predpostavke izjeme, upoštevaje pri tem sodno prakso 

SEU ter v njej izražene smernice in relevantne faktorje. In šele nato podati svojo 

sodbo o legitimnosti in sorazmernosti posega ter s tem o morebitni dopustnosti 

posega v pravico do nediskriminacijske obravnave na podlagi starosti. Katere so za to 

presojo relevantne okoliščine na abstraktni ravni opredeljuje sodna praksa SEU.9 

   

7. Zavzemala sem se zato, da bi Ustavno sodišče v bistvenem enako kot vsako drugo 

nacionalno sodišče, ki presoja o pravici posameznika do nediskriminacijske 

obravnave v konkretnem sodnem primeru,  v okviru "svojega" strogega testa, na 

podlagi katerega presoja o ustavni (ne)dopustnosti posega v ustavno zajamčeno 

človekovo pravico iz prvega odstavka 14. člena Ustave, upoštevalo razlago 

nedoločenih pojmov, smernice in faktorje iz prakse SEU, poenostavljeno test, ki se je 

doslej razvil v praksi SEU. K temu ga zavezuje, kot razumem, že načelo lojalne 

razlage. Strogi test, ki ga uporablja Ustavno sodišče, je vsekakor dovolj "odprt," da 

omogoča upoštevanje prakse SEU v vsebinskem pogledu, s čimer imam v mislih tako 

v sodbah SEU podano razlago nedoločenih pojmov, pa tudi nadaljnje smernice in 

faktorje, kar vse skupaj opredeljuje pogoje za odstop od zahteve po enakem 

obravnavanju na podlagi starosti pri odpuščanju (in s tem področje izjeme). Tudi vsa 

ta stališča iz sodb SEU imajo po mojem mnenju vlogo »merila« za presojo o 

legitimnosti posameznega cilja in sorazmernosti konkretnih načinov udejanjanja 

konkretnega legitimnega cilja v posameznem primeru. To je, kot razumem, edini 

način, da bi bil hkrati opravljen preizkus, ali izpodbijana ureditev ustreza minimalnim 

                                            
8
 V tem primeru je SEU samo podalo sodbo o primernosti in nujnosti spornega znižanja 

starostne meje za sodnike, javne tožilce in notarje. 
9
 Primerjaj analizo prakse SEU s tega področja v Elaine Dewhurst, Intergenerational Balance, 

Mandatory Retirement and Age Discrimination in Europe: How can the ECJ better support 
National Courts in finding a Balance between the Generations, Common Market Law Review, 
let. 50, št. 4 (2013), str. 1334–1362. Avtorica upravičeno opozarja na razliko v obsegu smernic 
SEU v posameznih primerih razlikovanja glede na starost, še posebej glede na vprašanje, ali 
se razlikovanje nanaša na splošni trg dela ali na specifično organizacijo. Prav tako upravičeno 
opozarja na nevarnost različne uporabe prava EU v podobnih primerih med državami 
članicami, pa tudi znotraj posamezne države članice, ki je pospremljena s fleksibilnostjo 
presoje SEU (prav tam, str. 1345 in naslednje). 



 

 

 

zahtevam tega varstva po pravu EU, pod katerega se varstvo v posamezni državi 

članici ne sme spustiti.10 Naj ponovim, (1) da je za področje izjeme od prepovedi 

razlikovanja na tej podlagi pomembna prav vsaka izmed predpostavk, ki področje 

izjeme opredeljujejo, vključno s prakso SEU s tega področja, (2) področje izjeme pa 

je tisto, ki šele opredeli vsebino pravice do nediskriminacijske obravnave na podlagi 

starosti pri odpuščanju v posameznem primeru. Končno ni nepomembno, da pravo 

EU neposredno varuje posameznika na področju uporabe Direktive 2000/78/ES in v 

njej opredeljenih zahtev za udejanjanje načela enakega obravnavanja na podlagi 

starosti.11, 12, 13  

  

8. V zvezi z razlago nedoločenih pravnih pojmov, s katerimi so opredeljene 

predpostavke izjeme od prepovedi razlikovanja na podlagi starosti, ko gre (med 

drugim) za odpuščanje, je pomembna tudi praksa SEU, ki se je izoblikovala na 

področju razlage pojmov primernosti in nujnosti načinov, predvidenih v nacionalni 

ureditvi za uresničevanje legitimnih ciljev. Te vsebine so v pravu EU pomembne, ker 

se z njimi (v terminologiji ustavnega prava) opredeljuje pot presoje o sorazmernosti 

posega v pravico do nediskriminacijske obravnave (to je o sorazmernosti presojanega 

načina za udejanjanje konkretnega legitimnega cilja). Povedano drugače, sodbe SEU 

sporočajo, s katerih vseh zornih kotov morajo nacionalna sodišča osvetliti 

obravnavani poseg, da bi kar najbolj objektivno lahko presodila o njegovi 

sorazmernosti. Tako iz prakse SEU sledi, da je nacionalna zakonodaja primerna za 

zagotavljanje navedenega cilja le, če resnično zagotavlja, da se legitimni cilj doseže 

skladno in sistematično.14, 15 Pri presoji nujnosti ukrepa glede na želeni legitimni cilj 

pa je treba, skladno praksi SEU, še preučiti, ali izjeme od starostne meje ne vplivajo 

                                            
10

 Primerjaj 28. uvodno izjavo Direktive, iz katere jasno sledi, da Direktiva ureja (le) minimalne 
zahteve, in 8. člen Direktive, ki pooblašča države članice, da lahko uvedejo ali ohranijo 
določbe, ki so za varovanje načela enakega obravnavanja ugodnejše od določb Direktive.  
11

 "[] Po načelu primarnosti prava Unije, ki velja tudi za načelo prepovedi diskriminacije na 
podlagi starosti, se nacionalna ureditev, ki spada na področje uporabe prava Unije in je z njim 
v nasprotju, ne sme uporabiti." Iz sodbe SEU v zadevi Seda Kücükdeveci proti Swedex GmbH 
& Co. KG, C 555/07, z dne 19. 1. 2010, 54. točka. 
12

 "V teh okoliščinah nacionalno sodišče, ko mu je v odločanje predložen spor v zvezi z 
načelom prepovedi diskriminacije glede na starost, v okviru svojih pristojnosti varuje pravice, ki 
jih pravo Skupnosti zagotavlja posamezniku, in zagotavlja njihovo popolno učinkovitost s tem, 
da ne uporabi nobene določbe nacionalnega prava, ki je v nasprotju z njim." Iz sodbe SEU v 
zadevi Werner Mangold proti Rüdigerju Helmu, C-144/04, z dne 22. 11. 2005, 77. točka. 
13

 "[] Če nacionalna zakonodaja, kakršna je v postopku v glavni stvari, ne izpolnjuje pogojev iz 
člena 6(1) Direktive 2000/78, nacionalno sodišče v sporu med javno ustanovo in 
posameznikom te zakonodaje ne uporabi. Iz sodbe SEU v združenih zadevah Vasil Ivanov 
Georgiev proti Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv, C-250/09 in C-268/09, z dne 18. 
11. 2010.  
14

 "Treba je spomniti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso zakonodaja primerna za 
zagotavljanje navedenega cilja le, če resnično zagotavlja, da se ta cilj doseže skladno in 
sistematično." Iz sodbe SEU v združenih zadevah Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land 
Hessen, C-159/10 in C-160/10, z dne 21. 7. 2011, 85. točka. 
15

 "Treba je namreč opozoriti, da je nacionalna zakonodaja primerna za zagotavljanje 
navedenega cilja le, če resnično zagotavlja, da se ta cilj doseže dosledno in sistematično" Iz 
sodbe v zadevi Domnica Petersen proti Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe, C-341/08, z dne 12. 1. 2010, 53. točka. 



 

 

 

na doslednost zadevne zakonodaje, s tem da vodijo do rezultata, ki je v nasprotju s 

tem ciljem.16 Poleg tega, tako praksa SEU, morajo organi najti pravo ravnotežje med 

različnimi interesi, vendar pri tem zagotoviti, da se ne preseže tistega, kar je primerno 

in nujno za uresničevanje legitimnega cilja, ki se mu sledi.17  

 

9. Večinska odločba, kot jo razumem, ne poda odgovora na vprašanja, ki so 

relevantna po sodni praksi SEU za presojo o sorazmernosti posega, ker ne upošteva 

testa, ki se je tam razvil. Tako v presojo na primer ni umeščena niti izjema od 

zakonske obveznosti odpuščanja glede na starost iz tretjega odstavka 188. člena 

Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12 – v 

nadaljevanju ZUJF). Ta ima v kontekstu stroge omejitve zaposlovanja iz 183. člena 

ZUJF po mojem mnenju še poseben pomen v razmerju do cilja zasledovanja 

uravnotežene starostne strukture javnih uslužbencev. Skladno besedilu tretjega 

odstavka 188. člena ZUJF je namreč odpuščanje prepuščeno oceni predstojnika o 

potrebi po zagotovitvi nemotenega delovnega procesa. Takšna ocena po naravi stvari 

sodi v polje samostojne predstojnikove odločitve. Prav zaradi tega izjemi iz tretjega 

odstavka 188. člena ZUJF težko odrečem pomen za presojo o (ne)doslednosti  in 

nujnosti izpodbijane ureditve za doseganje cilja zagotavljanja spremenjene 

(uravnotežene) starostne strukture; še posebej zato, ker ta okoliščina za povrh 

spodkoplje možnost za novo zaposlitev (mlajšega) javnega uslužbenca, ki je v 183. 

členu ZUJF pogojena z nujnostjo potrebe za izvajanje nalog (primerjaj prvo alinejo 

drugega odstavka 183. člena ZUJF). Zdi se mi namreč jasno, da je potreba po 

nujnosti nove zaposlitve izključena tudi, če delovno mesto po volji predstojnika ostaja 

zasedeno zaradi "nemotenega delovnega procesa." Glede drugega prepoznanega 

cilja – preprečitev sporov o tem, ali je zaposleni sposoben opravljati delo po določeni 

starosti, dvomim, da je nujno zagotavljati ta cilj na način, da se odpustijo javni 

uslužbenci, ki so pogoje za starostno pokojnino dosegli na primer že ob starosti 58 

let. V združenih zadevah Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen18 je šlo za 

vprašanje upokojevanja tožilcev pri starosti 65 let z možnostjo nadaljevanja službe do 

68 let (če je bilo to v interesu službe). Po mojem mnenju je izpodbijani način 

zagotavljanja cilja preprečevanja sporov, ki bi izvirali iz nesposobnosti javnega 

uslužbenca za opravljanje službe, očitno prekomeren, ker presega to, kar bi bilo 

(morda) nujno za doseganje tega cilja. Lastne izkušnje iz razmerij z ljudmi iz te 

starostne skupine mi namreč utrjujejo prepričanje, zaradi katerega tem ljudem zgolj 

zaradi njihove starosti in kar na splošno res ne morem pripisati, da so manj sposobni 

za opravljanje del javnega uslužbenca kot ljudje, ki te starosti še niso dosegli. Naj ob 

tem dodam, da cilj preprečitve sporov o sposobnosti opravljanja dela po določeni 
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 Iz sodbe SEU v zadevi Domnica Petersen proti Berufungsausschuss für Zahnärzte für den 
Bezirk Westfalen-Lippe, 53. točka. 
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 Iz sodbe SEU v združenih zadevah Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen, 65. 
točka. Primerjaj še sodbo SEU v zadevi Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA, 
C-411/05, z dne 16. 10. 2007, 71. točka. 
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 Na sodbo SEU v tej zadevi se večinska odločba sklicuje v zvezi s tem ciljem. Primerjaj 46. 
opombo v obrazložitvi odločbe. 



 

 

 

starosti izhaja iz predpostavke o nesposobnosti starejših za opravljanje 

dela. Vendar, ta predpostavka ni nič drugega kot predsodek, povezan s starostjo, 

Direktiva 2000/78/ES pa je namenjena ravno varstvu posameznika pred predsodki, 

navezanimi na osebne lastnosti posameznika (med drugim na starost).19, 20  

    

10. Naj nadaljujem (in strnem) z nekaterimi dilemami, ki so se mi porajale v zvezi s 

cilji  izpodbijane ureditve. V celoti soglašam s stališčem iz večinske odločbe, da je 

zagotovitev vzdržnih javnih financ temeljni cilj izpodbijanega ukrepa: na področju 

zaposlovanja omogoča zmanjšanje števila javnih uslužbencev in obsega plačne mase 

v javnem sektorju. Da je bil pri sprejetju izpodbijane ureditve prav ta cilj v ospredju, 

kot razumem, potrjuje tudi njegova umestitev med začasne ukrepe. S tem je namreč 

v ZUJF še enkrat21 popolnoma jasno izraženo, da je ukrep pomemben le za čas 

gospodarske krize (ne glede pri tem, kako dolga kriza bo). V tem obdobju so namreč, 

razumljivo, težave pri zagotavljanju plačne mase za zaposlene v javnem sektorju na 

eni strani, na drugi strani pa zagotavljanje le-te v nezmanjšanem obsegu lahko že 

resno ogroža finančno ravnovesje (med drugim) tudi sistema socialne varnosti in s 

tem eksistenco najbolj ogroženih skupin, česar država ne sme dopustiti. Vendar prav 

umestitev med začasne ukrepe, zaradi česar je uzakonjeno odpuščanje začasno, 

izpodbijani ukrep oddaljuje od cilja zasledovanja medgeneracijske pravičnosti v 

smislu želje doseči uravnoteženo porazdelitev delovnih mest med mlajšimi in 

starejšimi generacijami (s čimer je v večinski odločbi utemeljeno razlikovanje na 

podlagi starosti). Ne vidim namreč smisla po le začasnem prizadevanju za doseganje 

medgeneracijske pravičnosti. Soglašam pa z večinsko odločbo, da je bil cilj vzdržnosti 

javnih financ stvarno utemeljen. Gre namreč za položaj, ko se v državi zaradi 

zaostrenih razmer izpostavlja potreba po preprečevanju nevarnosti resnega 

ogrožanja finančnega ravnovesja, ogroženost pokrivanja socialnih in drugih dajatev 

pa v takih razmerah nujno terja iskanje (novega) ravnovesja med konkurirajočimi si 

interesi politik na socialnem, ekonomskem in fiskalnem področju. Prav posebej 

izpostavljena nujnost iskanja novega ravnovesja med konkurirajočimi si interesi (med 

drugim) na socialnem področju v Republiki Sloveniji, mi je pomen doseganja cilja 

vzdržnosti javnih financ osvetlila s posebnega zornega kota. Dejanski kontekst, v 

katerem je bil izpodbijani ukrep sprejet, je, kot razumem, prav zato drugačen, kot je 

bil v primeru Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land Hessen, iz katerega izvira 
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 "Glede drugega cilja Komisija opozarja, da trditev v zvezi z nadomestitvijo starejših 
sodnikov z mlajšimi in izboljšanje kakovosti pravosodja, ki naj bi izhajala iz nje, ni le „čisto in 
enostavno posploševanje“, ki ga je Sodišče zavrnilo v zgoraj navedeni sodbi Fuchs in Köhler, 
ampak tudi oblika predsodka, povezanega s starostjo. Direktiva 2000/78 pa naj bi želela ravno 
zaščititi posameznike pred takimi predsodki." Iz sodbe v zadevi v zadevi Evropska komisija 
proti Madžarski,  30. točka. 
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 Prav zato se utemeljeno opozarja, da se skrb v zvezi s sposobnostjo zaposlenega za 
opravljanje določenih del bolj prilega obravnavi po prvem odstavku 4. člena Direktive. 
Primerjaj s tem v zvezi sodbo Vrhovnega sodišča Združenega kraljestva v zadevi Seldon proti 
Clarkson, Wright & Jakes, [2012] UKSC 16, z dne 25. 4. 2012 (per lady Hale), 57. točka.  
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 Da je zagotovitev vzdržnih javnih financ in zmanjšanje izdatkov proračuna namen 
sprememb in dopolnitev zakonov, naštetih v prvem odstavku 1. člena ZUJF, je izrecno 
zapisano v prvem odstavku 1. člena ZUJF. 



 

 

 

stališče SEU, da so proračunski oziri lahko le osnova za izbiro socialne politike 

države, medtem ko sami zase sploh ne sodijo med tiste legitimne cilje, ki po prvem 

odstavku 6. člena Direktive 2000/78/ES lahko utemeljijo različno obravnavo glede na 

starost.22 Ob takšnem izhodišču in še posebej upoštevaje, da je vzdržnost javnih 

financ temeljni cilj izpodbijane ureditve, se mi je zaradi specifičnih okoliščin 

obravnavanega primera izostrila potreba po stališču SEU o tem za družbo in 

posameznike težkem vprašanju pred odločitvijo Ustavnega sodišča. Gre namreč za 

področje Direktive 2000/78/ES, ki je za Ustavno sodišče, kot sledi iz uvodnih izvajanj, 

obvezujoča. Po mojem mnenju bi bila zato na mestu postavitev vprašanja v 

predhodno odločanje SEU po 267. členu PDEU glede razlage pojma legitimnega cilja 

v okoliščinah, ko varčevanje pri plačni masi za javne uslužbence ni zgolj ena izmed 

(možnih) politik, temveč je izraz nujnega odziva na potrebo po finančnem ravnovesju 

javnih financ, ki omogoča (med drugim) preprečevanje ogrožanja pokrivanja dajatev 

socialne varnosti.23  
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 Primerjaj sodbo SEU v združenih zadevah Gerhard Fuchs in Peter Köhler proti Land 
Hessen, 73. in 74. točka. 
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 Iz sodne prakse SEU sledi, da so legitimni cilji v prvem odstavku 6. člena Direktive našteti 
primeroma. Primerjaj na primer s sodbo SEU v zadevi Evropska komisija proti Madžarski, 40. 
točka, in tam citirane druge sodbe SEU. 


