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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča, 
ki sta se mu priključila sodnika dr. Čebulj in Janko 

 
Seveda je res, da je pritožnica rabila izrazito dolgo časa preden se je odločila za 
vložitev tožbe, ker je bila izvršena odločitev o prenehanju delovnega razmerja, zoper 
katero se je pravočasno pritožila in o njeni pritožbi ni bilo odločeno. Toda res je tudi, 
da pristojni organ o pritožbi sploh ni odločil in zato ni imel pravne podlage za izvršitev 
sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Strinjam se torej s pravnim stališčem 
prvostopnega sodišča, ki je (sodba in sklep št. II Pd 3012/94 z dne 17. 1. 1997) 
ugodilo pritožbi ustavne pritožnice zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja ter 
ugotovilo, da ta sklep ni postal dokončen in s tem tudi ne izvršljiv. S tem se je 
prvostopno sodišče pogumno postavilo na stran delavke, ustavne pritožnice in to v 
skladu z izrecno zakonsko določbo, katere smisel je ravno v tem, da se strogo 
sankcionirajo delodajalci, ki ne odločijo o pravočasnih pritožbah zoper tako usoden 
sklep, kot je tisti, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja. Po mojem 
prepričanju bi moralo Ustavno sodišče slediti odločitvi prvostopnega sodišča in njeni 
utemeljitvi, zato Odločbe, s katero se zavrača ustavna pritožba A. A., nisem podprl in 
sem glasoval proti njenemu sprejemu. 
 
Proti odločitvi o zavrnitvi ustavne pritožbe A. A. sem glasoval tudi zato, ker menim, 
da temelji na napačni razlagi zakona, ki daje delavcu pravico do sodnega varstva tudi 
po preteku 15- dnevnega roka, če pristojni organ ne odloči o zahtevi oziroma 
ugovoru delavca (105. člen Zakona o delovnih razmerjih). Te zakonske določbe ni 
mogoče razlagati tako, kot je to storilo Vrhovno sodišče in kot izhaja iz obrazložitve 
Odločbe Ustavnega sodišča. Takšno tolmačenje je zaradi tega, ker je v nasprotju z 
besedilom zakonske določbe in v nasprotju z voljo zakonodajalca, izraženo v 
obrazložitvi te zakonske rešitve, neprepričljivo in samovoljno. Poleg tega takšno 
tolmačenje zakona zožuje delavčeve pravice, določene z ustavo in zakonom. 
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