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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritoţbi A. A. A. iz Ţ. na seji 16. novembra 2006 

 

sklenilo: 

 

Ustavna pritoţba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1126/2004 z dne 27. 10. 2004 se zavrţe. 

 

Obrazloţitev 

 

 

A. 

 

1. Ministrica za pravosodje je zavrnila predlog Sodnega sveta, ki je za predsednico okrajnega sodišča 

kot edino kandidatko predlagal sedanjo ustavno pritoţnico. Ta je zoper zavrnitveno odločbo vloţila 

toţbo v upravnem sporu, v kateri je kot prvo toţeno stranko navedla Ministrstvo za pravosodje (v 

nadaljevanju Ministrstvo), kot drugo toţeno stranko pa Ministrico za pravosodje (v nadaljevanju 

Ministrica). Sodišče prve stopnje je toţbo zoper Ministrico zavrglo. Ker zoper ta sklep ni bila vloţena 

pritoţba, je postal pravnomočen. V toţbi zoper Ministrstvo pa je sodišče prve stopnje ugodilo 

toţbenemu zahtevku, odločbo odpravilo ter zadevo poslalo Ministrstvu v ponovni postopek. Zoper to 

sodbo se je Ministrstvo pritoţilo. Vrhovno sodišče je na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o 

upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – ZUS) sodbo sodišča prve stopnje s sklepom 

razveljavilo in toţbo zoper Ministrstvo zavrglo, ker naj bi se postopka na prvi stopnji udeleţeval nekdo, 

ki ne more biti stranka v upravnem sporu. Po stališču Vrhovnega sodišča namreč v obravnavanem 

primeru Ministrstvo ne more biti toţena stranka, ker je akt izdala Ministrica. Glede na to bi bila po 

stališču Vrhovnega sodišča v tem upravnem sporu lahko toţena stranka le Ministrica.  

 

2. Pritoţnica izpodbija sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1126/2004 z dne 27. 10. 2004. Navaja, da je 

glede na nejasno pasivno legitimacijo v tem upravnem sporu iz razlogov previdnosti kot toţeno 

stranko navedla tako Ministrstvo kot tudi Ministrico. Zaradi nasprotujočih si razlag sodišč o pasivni 

legitimaciji v tem sporu naj bi bila izničena njena pravica do sodnega varstva, s tem pa tudi pravica do 

enakosti pred zakonom, do enakega varstva v postopku pred sodiščem in do pravnega sredstva (14., 

22., 23. in 25. člen Ustave). Vse to naj bi omogočilo, da je postal pravnomočen akt, ki zaradi 

samovolje in arbitrarnosti krši pritoţničino pravico do osebnega dostojanstva (21. člen Ustave) ter 

načelo zaupanja v pravo in pravno drţavo iz 2. člena Ustave. Razlog za zavrnitev imenovanja 

pritoţnice za predsednico okrajnega sodišča naj bi bil namreč v pavšalni oceni Ministrice, da je 

pritoţnica slabo delala. Sodni svet, ki je kot kvalificirani predlagatelj odločal na podlagi istih okoliščin, 

pa je ocenil, da je pritoţnica primerna za opravljanje funkcije predsednice sodišča. Njeno imenovanje 

naj bi bilo glede na to zavrnjeno brez obrazloţitve okoliščin, ki bi zavrnitev utemeljevale. Tako naj bi 

tudi po opravljenem postopku sodnega varstva ostalo nerazrešeno vprašanje, ali je pritoţnica kot 

izkušena pravnica res neprimerna kandidatka za predsednico sodišča.  

 

3. Pritoţnica se tudi vsebinsko ne strinja s stališčem Vrhovnega sodišča, po katerem je izpodbijani akt 

izdala Ministrica kot  fizična oseba (članica Vlade) z javnim pooblastilom za odločanje o imenovanju 

med drugim tudi predsednika okrajnega sodišča. Po njenem mnenju minister izdaja z zakonom 
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določene akte zato, ker je predstojnik organa – ministrstva, in ne zato, ker je član Vlade. Zato naj bi 

bilo v konkretnem primeru lahko toţeno tudi ministrstvo. Navaja tudi, da ji pritoţba Ministrstva ni bila 

poslana v odgovor. Ustavnemu sodišču predlaga interpretativno odločitev, da v konkretnem primeru 

Minister odloča kot predstojnik resornega organa in ne kot fizična oseba, in predlaga, naj Ustavno 

sodišče ustavno pritoţbo sprejme v obravnavo, v celoti odpravi sklep Vrhovnega sodišča in o zadevi 

samo odloči. 

 

4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-29/05 z dne 18. 4. 2006 ustavno pritoţbo sprejel v 

obravnavo. Ustavna pritoţba je bila v skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 

list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo. 

 

 

B. 

 

5. Vrhovno sodišče je svojo odločitev utemeljilo na stališču, da v primeru imenovanja predsednika 

sodišča minister odloča kot fizična oseba – član Vlade  na podlagi javnega pooblastila. Tako stališče 

nima opore v Ustavi. Minister z imenovanjem v Drţavnem zboru pridobi status javnega funkcionarja, ki 

vodi ministrstvo kot organ drţavne uprave. V skladu s 110. členom in prvim odstavkom 114. člena 

Ustave ministri skupaj s predsednikom Vlade sestavljajo Vlado, pri čemer je vsak minister odgovoren 

za delo svojega ministrstva. Poloţaj ministrske funkcije je razviden tudi iz 16. člena Zakona o drţavni 

upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4), po katerem minister vodi in predstavlja ministrstvo, 

izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti 

ministrstva. Pod pojmom pristojnost je treba razumeti pravico in dolţnost o nečem odločiti oziroma 

opravljati določene naloge.[1] Zato pristojnost ministra izvršiti posamezno nalogo uprave sodi v okvir 

pristojnosti ministrstva. Posebnost izrecne zakonske pooblastitve ministra za izvršitev posamezne 

naloge (oziroma pristojnosti ministrstva) je ta, da minister v takem primeru pooblastila ne more 

prenesti na drugo osebo, ampak mora odločitev sprejeti sam (tudi npr. izdati predpis). Zato minister v 

zadevah nalog uprave vedno odloča kot predstojnik ministrstva, ne pa kot član Vlade.[2] Stališče, kot 

ga je Vrhovno sodišče zavzelo v zvezi s tem vprašanjem, pa v primerih, kot je obravnavani, privede do 

preprečitve uveljavitve pravice do sodnega varstva pravnih koristi posameznikov in pravice do 

pravnega sredstva.  

  

6. Kljub tem ugotovitvam pa morebitna razveljavitev sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitev zadeve v 

novo odločanje temu sodišču pritoţnici ne more več učinkovito zavarovati pravic. Ponovni postopek 

imenovanja na mesto predsednika okrajnega sodišča, za katerega je pritoţnica kandidirala, ni več 

mogoč. Kasneje ponovljeni postopek za to mesto je namreč pravnomočno končan, to mesto je 

zasedeno. Pritoţnica pa ţe v toţbi pred sodiščem prve stopnje ni predlagala začasnega zadrţanja 

tega postopka.  

 

7. Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni dolţnosti ves čas postopka. 

Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in interesov, mora ves čas postopka izkazovati pravni 

interes. Pravni interes mora biti neposreden in mora pomeniti konkretno izboljšanje poloţaja 

pritoţnika. Glede na gornje ugotovitve s postopkom ustavne pritoţbe poloţaja pritoţnice ni več 

mogoče izboljšati. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritoţbo zavrglo.  

 

 

C. 

 

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim 

odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, 

Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam Lukić. Sodnik Joţe Tratnik je 

bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval 

sodnik Ribičič, ki ja dal odklonilno ločeno mnenje.  

 

 

                                                                                                                            Predsednik 

                                                                                                                         dr. Janez Čebulj 
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Opombi: 

[1]  G. Virant v L. Šturm (ur.) in drugi, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske 

drţavne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 856. 

[2]  F. Grad, Parlament in vlada, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000, str. 289. 

 

 


