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Glasoval sem za izrek odločbe, s katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je Zakon o zdravstveni 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in sl. - v nadaljevanju: Zakon) v neskladju z Ustavo, kolikor za 

zbornice, ustanovljene na podlagi njegovega 87. člena, ne določa postopka in kriterijev za njihovo 

ustanovitev, in naložilo Državnemu zboru, da v roku enega leta odpravi to neskladnost. 

 

V razpravi in med sprejemanjem odločbe pa sem se zavzemal, da bi Ustavno sodišče na podlagi 

drugega odstavka 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) določilo tudi način 

izvrševanja tistih določb Zakona, ki na pristojne zbornice prenašajo ali javna pooblastila ali pa od 

izdajateljev upravnih odločb zahtevajo, da pred izdajo odločbe pridobijo mnenje pristojne zbornice. 

Med temi določbami je zlasti pereč 42. člen Zakona, ki je naveden tudi v obrazložitvi odločbe. Ta 

določa, da se koncesijo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti (katere del je 

fizioterapevtska dejavnost) pridobi z (upravno) odločbo organa lokalne skupnosti, izdano s soglasjem 

ministrstva, pristojnega za zdravstvo, ali pa z odločbo samega ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 

odvisno od tega, za kakšno vrsto zdravstvene dejavnosti gre. Oba pa morata v postopku izdaje 

odločbe (torej pred izdajo odločbe) pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pristojne 

zbornice. 

 

Pri tem je Zakon jasen - mnenje mora dati pristojna zbornica in nihče drug (drugačna je ureditev npr. v 

35. členu Zakona, ki zahteva v peti alinei prvega odstavka "mnenje pristojne zbornice oziroma 

strokovnega združenja"). Mnenje pristojne zbornice, ki ga mora po 42. členu Zakona pridobiti pristojni 

organ pred izdajo odločbe o podelitvi koncesije, je mnenje iz četrtega odstavka 204. člena Zakona o 

splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP). Ta določa, da sme v primeru, če je z zakonom 

ali s kakšnim drugim predpisom določeno, da mora pristojni organ pred izdajo odločbe zahtevati 

mnenje od drugega organa (pojem organa po 16. členu ZUP obsega tudi nosilce javnih pooblastil), 

pristojni organ izdati odločbo šele potem, ko dobi mnenje. 

 

Mnenja (po vsebinski plati) sicer ni dolžan upoštevati (lahko npr. izda pozitivno odločbo kljub 

negativnemu mnenju), vendar pa ne sme izdati odločbe, dokler ne dobi mnenja - in to mnenja organa, 

določenega v zakonu ali drugem predpisu. Če bi jo izdal, bi bila takšna odločba nezakonita, iz tega 

razloga pa je ni mogoče izpodbijati le v pritožbenem postopku, temveč je to tudi razlog za odpravo 

dokončne odločbe po nadzorstveni pravici (3. točka prvega odstavka 263. člena ZUP). 

 

Primeroma obravnavanega 42. člena Zakona, razen glede dela zdravstvene dejavnosti, ki sodi v meje 

področja, na katerem je pristojna zbornica Zdravniška zbornica Slovenije, torej sploh ni mogoče na 

zakonit način izvrševati. Ne ve se namreč, ali je pristojna zbornica tudi tista, ki je bila ustanovljena po 

87. členu Zakona. In če ni ali če se ne ve, določb 42. člena Zakona ni mogoče v celoti izvrševati. To 

pomeni, da za določen del zdravstvene dejavnosti (npr. prav za fizioterapevtsko dejavnost) ni mogoče 

izdati zakonite odločbe o podelitvi koncesije za javno službo. Kajti, če je v postopku za izdajo odločbe 

o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev po 35. členu Zakona še mogoče zahtevati mnenje 

pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja, pa je mogoče v postopku izdaje odločbe o podelitvi 

koncesije po 42. členu Zakona zahtevati mnenje samo od pristojne zbornice. Katera je ta in ali lahko 

namesto nje da mnenje kdo drug, pa ne more biti odvisno od ocene organa, pristojnega za izdajo 

odločbe, ki mora takšno mnenje zahtevati. 

 

In prav za takšne primere bi moralo Ustavno sodišče določiti način izvrševanja svoje odločbe o 

ugotovitvi neustavnosti Zakona za čas, dokler Državni zbor ne bo ugotovljene neskladnosti odpravil. 

 
dr. Janez Čebulj 


