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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. JADRANKE 
SOVDAT K SKLEPOM ŠT. U-I-109/12, Up-496/12, U-I-115/12, 
Up-547/12, U-I-116/12, Up-549/12, U-I-260/12, Up-944/12, U-I-

261/12, Up-950/12, U-I-262/12, Up-953/12, VSI Z DNE 14. 3. 2013 
 

 

 

1. Vsi sklepi se sklicujejo na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-215/11, Up-1128/11 z 

dne 10. 1. 2013 (Uradni list RS, št. 14/13). Pri sprejetju te odločbe nisem sodelovala. 

Odločba v delu, ki je bistven tudi za tokratno določanje (1. točka izreka), ni bila 

sprejeta soglasno. Ker sta kolegici, ki sta glasovali proti ugotovitvi v navedeni odločbi, 

da izpodbijane določbe Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 

122/07) niso protiustavne, tudi tokrat glasovali proti sprejetim odločitvam, želim 

pojasniti razloge za svoj glas glede 1. točke izreka vsakega od sklepov, s katerimi so 

bile zavrnjene pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb 

Uredbe.  

 

2. Glasovala sem za vse navedene sklepe, vendar ta glas ne pomeni, da soglašam z 

ugotovitvijo, da izpodbijane določbe Uredbe niso v neskladju z načelom zakonitosti iz 

drugega odstavka 120. člena Ustave. To, kar je bilo predmet odločanja v odločbi št. 

U-I-215/11, Up-1128/11, namreč tokrat ni bilo (več) predmet odločanja. Razlogi, na 

katerih temeljijo tokratni sklepi, so obrazloženi v 3. točki obrazložitve vsakega od njih. 

Povedo pa le to, da v primeru, ko je Ustavno sodišče že odločilo o ustavnosti nekega 

predpisa tako, da je vsebinsko zavrnilo očitke o njegovi protiustavnosti, nova pobuda, 

ki vsebuje enake očitke o protiustavnosti, ne odpira več pomembnega 

ustavnopravnega vprašanja, o katerem bi moralo Ustavno sodišče odločiti. Če ne 

obstajajo razlogi, ki bi narekovali spremembo stališč, sprejetih v prejšnji odločbi, v 



 

 

 

dobrih dveh mesecih po sprejetju prejšnje odločbe pa je kaj takega malo verjetno 

pričakovati, torej ni vsebinskih razlogov za ponoven začetek postopka za oceno 

ustavnosti Uredbe.  

 

Glede na to torej ni razlogov za sprejem pobude in dejstvo, da odločba št. U-I-215/11, 

Up-1128/11 ni bila sprejeta soglasno, po mojem mnenju na to odločitev ne more 

vplivati.    

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat             

        Sodnica 

 

 


