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1. Odločbo sem podprla. Odločitev o tem, da je podzakonski akt, ki je najvišjo 

starost ženske, ki je upravičena do OBMP, določil "absolutno" (do dopolnjenega 

43 leta), v nasprotju z zakonom, ki je kot upravičenko določil "žensko v starostni 

dobi, primerni za rojevanje" (kar omogoča razlago, da je do OBMP upravičena 

tudi ženska po dopolnjenem 43 letu), je vsaj toliko kot za razvoj načela legalitete 

pomembna tudi za pravice žensk. 

2. Najprej na kratko o legaliteti. Odločba temelji na ustavnem načelu zakonitosti, ki 

zahteva, da podzakonski akt le konkretizira (ne pa izvirno ureja) zakonsko 

določene pravice. Z zakonom urejenih pravic in obveznosti podzakonski akti ne 

smejo zoževati.1 Ko gre za uresničevanje pravic iz zdravstvenega varstva (kamor 

sodi tudi pravica do OBMP), je načelo legalitete po ustaljeni ustavnosodni presoji 

umeščeno v prvi odstavek 51. člena v zvezi z drugim odstavkom 50. člena 

Ustave. 

3. Čeprav Ustavno sodišče ni razveljavilo zakona (6. člen ZZNPOB), temveč 

podzakonski akt, lahko na odločbo odreagira tudi zakonodajalec. Z načelom 

legalitete bi bila skladna namreč tudi zakonska ureditev, ki bi namesto sedanje 

opredelitve ("starostna doba, primerna za rojevanje") najvišjo možno starost 

določila v letih ("do dopolnjenega 43 leta"). Druga možnost pa je že v odločbi 

omenjena (ob ohranitvi sedanje zakonske opredelitve upravičenke) izvršilna 

klavzula, s katero bi zakonodajalec za določitev zgornje (in spodnje) starostne 

meje izrecno pooblastil Zavod. Če se zakonodajalec za omenjeni možnosti ne bo 

odločil, bo to pomenilo, da bo morala Državna komisija za OBMP v vsakem 

primeru posebej presojati, ali je ženska še v starostni dobi, primerni za rojevanje. 

Pri tem pa članom komisije nič ne preprečuje, da za okvirno določitev primerne 
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starosti kot zgornjo starostno mejo uporabijo prav 43 let (gre namreč za nesporno 

strokovno podprto ugotovitev) – seveda ob dopuščanju možnosti, da bo v 

nekaterih izjemnih primerih ta lahko višja. 

4. Razumevanje razmerja med zakonsko in podzakonsko normo pa v konkretnem 

primeru presega zgolj vidik legalitete. Uresničevanje pravice do OBMP je sicer res 

zagotovljeno z (ustavno) pravico do zdravstvenega varstva, a sega tudi na 

področje druge, za ženske posebej pomembne ustavne pravice: svobode 

odločanja o rojstvu otrok (55. člen Ustave). Ta pravica (ki je v Sloveniji na ustavni 

ravni zagotovljena sicer že od leta 1974) je ena najnaprednejših v slovenski 

Ustavi. Ženski ne zagotavlja le očitnega – da svobodno odloča o svojem telesu 

(torej tudi o rojstvu svojih otrok) –, pač pa ji zagotavlja najbolj elementarno 

enakopravnost, tj. svobodo, da živi svoje življenje tako, kot želi in določi sama. 

5. V tem smislu me veseli, da je Ustavno sodišče večinsko pripoznalo pomen 

strogosti legalitetnega načela, ko gre za pravice žensk.  
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