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V tej zadevo je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti sprejelo sklep o 

začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega Odloka o zazidalnem načrtu Livade II Občine Izola. V 

splošnem mislim, da se US prepogosto zateka k izdaji sklepov o začasnem zadržanju izvršitve 

izpodbijanih predpisov ali splošnih aktov, morda celo v primerih, ko bi bilo enak ali podoben rezultat 

mogoče doseči v drugih postopkih in da nima vselej enakih kriterijev pri svojem odločanju. 

 

V obravnavanem primeru, ko je v igri splošni akt s področja urejanja prostora (prav v postopkih 

izbodbijanja tovrstnih aktov so začasna zadržanja izvršitve še posebej pogosta), me je posebej zmotil 

del stavka v obrazložitvi, ki je povzročil, da nisem mogel glasovati za predlagani sklep. Sodišče je 

namreč zapisalo, da bi, če bi odloka ne zadržali, lahko nastale težko popravljive škodljive posledice 

"tudi za okolje, ki bi ga bilo težko vrniti v stanje, kakršno je bilo pred posegon". 

 

V primerih, v katerih se izpodbijajo splošni akti s področja urejanja prostora, bo takšna posledica 

skorajda pravilo. To z drugimi besedami pomeni, da bi moralo Ustavno sodišče, če bi želelo ostati 

kolikor toliko dosledno, ob kriteriju, ki izhaja iz citiranega stavka, začasno zadržati izvršitev praktično 

vsakega izpodbijanega akta s tega področja, sicer se bo težko ubranilo pred očitki o arbitrarnosti. To iz 

številnih razlogov, ki mi jih na tem mestu ni treba naštevati, ni niti mogoče niti sprejemljivo. Zato 

mislim, da bi ukrepanje Ustavnega sodišča moralo biti zadržano. 

 

Zavedam se nevarnosti, da bo sporočilo iz tega ločenega mnenja razumljeno napak, češ, da mi je 

malo mar za varovanje prostora, ki je pomembna dobrina, ki jo je zelo lahko prizadeti, težko pa 

varovati. To bi morebiti legitimiralo tudi takšne odločitve, kakor je uvodoma citirana. 

 

Ravno nasprotno: ker so posegi v prostor pogosto težko popravljivi ali nepopravljivi (vemo, kako težko 

je odstraniti celo nelegalne posege v prostor), nikakor ne bi smel nastati vtis, da je za varovanje 

prostora (skorajda edino) učinkovito ukrepanje tisto, ki ga ima na razpolago Ustavno sodišče. Skrb za 

prostor je skrb celotne družbe in vseh tistih njenih organov, ki so za to pristojni: vsakdo izmed njih 

mora opraviti svojo nalogo, ukrepanje Ustavnega sodišča pa pride šele čisto na koncu, kot že rečeno, 

ob zadržani uporabi njegovih pooblastil, tudi tistega iz 39. člena ZUstS. 

 

 

         dr. Zvonko Fišer 

 

 

 
 

 

 

 


