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Vprašanje pristojnosti o pristojnosti  

 

 

1. V konkretnem primeru Vrhovno sodišče v zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o 

upravnem sporu (ZUS-1) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) izrecno 

naglaša, da sodišče v upravnem sporu nima pooblastila, da "bi v primeru ugotovitve 

neustavnosti ali nezakonitosti (določenih) podzakonskih predpisov ali predpisov 

samoupravnih lokalnih skupnosti (npr. prostorskih aktov) lahko tudi samo poseglo v 

njihovo veljavnost z učinkom erga omnes." Zahteva se zavzema za to, da bi tudi sodišče 

v upravnem sporu "lahko odpravilo ali razveljavilo oziroma naložilo pristojnemu organu 

obveznost, da v določenem roku ugotovljeno neustavnost ali nezakonitost odpravi." V tem 

pomenu je v ZUS-1 in v ZPNačrt protiustavna pravna praznina, ki je v nasprotju s 23. in 

25. členom Ustave.  

 

2. Ustavno sodišče ugotavlja, da ZPNačrt ni bil v neskladju z Ustavo, ker ima posameznik 

na voljo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb spornega 

predpisa oziroma splošnega akta. Za vprašanje, ki se ga dotikam v ločenem mnenju, je 

posebej pomemben argument iz 24. točke obrazložitve: 

 

"Po drugem odstavku 162. člena Ustave lahko vsakdo da pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, če izkaže svoj pravni 

interes. Ta je v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZUstS podan, če predpis ali 

splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik 

predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v 

njegov pravni položaj. Prav tako naravo pa imajo odločbe občinskih prostorskih 

aktov, s katerimi ti določajo oziroma spreminjajo namensko rabo zemljišč iz 

zazidljivih v nezazidljiva. Ustavno sodišče je zato na podlagi četrte alineje prvega 

odstavka 160. člena Ustave pristojno odločati o skladnosti navedenih določb z 

Ustavo in zakoni." 
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Dilema, ki je v ozadju, se nanaša na to, ali bi o ustavnosti in zakonitosti predpisov (kot 

splošnih in abstraktnih pravil) lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni lahko odločala tudi 

sodišča v upravnem sporu.1 Če bi bilo tako, bi bilo Ustavno sodišče s tem razbremenjeno. 

Razbremenitev bi pomenila bodisi to, da je pristojnost te vrste v celoti prešla na sodišče, 

ki odloča v upravnem sporu, ali pa to, da gre za vzporedno pristojnost, ki jo imata sedaj 

obe vrsti sodišč. 

 

3. Država kot pravno urejen sistem državnih organov lahko deluje, če je pristojnost 

posameznih državnih organov določno (beri: pomensko določljivo) opredeljena. V naravi 

razdeljevanja pristojnosti državnih organov je, da ima v državi pristojnost o pristojnosti 

najvišji državni organ, na nižjih ravneh pa mora biti pristojnost urejena tako, kot jo 

razdeljuje hierarhično višji splošni pravni akt (glej tudi 4. točko tega ločenega mnenja). V 

skladu s teorijo o stopnjevitosti pravnega reda se mora nižji splošni pravni akt vselej gibati 

v mejah, ki mu jih začrtuje višji splošni pravni 

akt.2 Če te medsebojne skladnosti ni, država ne more delovati kot notranje neprotislovna 

"akcijska enota".3  

4. V primeru, na katerega se nanaša zahteva Vrhovnega sodišča, bi se lahko zgodilo, da 

bi zakon kot pristojnost sodišča predvidel tudi zadeve, ki so hkrati v pristojnosti 

Ustavnega sodišča. Če bi zakon tako ravnal, bi bil v nasprotju z Ustavo, ker je načeloma 

ona tista, ki opredeljuje pristojnost Ustavnega sodišča. Pristojnost Ustavnega sodišča 

lahko ureja tudi zakon, a le tedaj, če ga k temu pooblašča Ustava. Za primer, o katerem 

je beseda, Ustava pooblastila te vrste zakonodajalcu ne daje. 

 

5. To, da je Ustavno sodišče de constitutione lata izključno pristojno za odločanje o 

skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni, je razločno razvidno iz 

                                            
1 Stališče Ustavnega sodišča bi bilo bolj izostreno, če bi bilo v 24. točki expressis verbis rečeno, da 

gre de constitutione lata za izključno pristojnost Ustavnega sodišča. V besedilu obrazložitve, ki je 

bila obravnavana na seji 25. 4. 2019, je bilo to razločno povedano: "V skladu s četrto alinejo 

prvega odstavka 160. člena Ustave je za odločanje skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z 

Ustavo in z zakoni izključno (poudaril M. P.) pristojno Ustavno sodišče." 

2 O stopnjevitosti pravnega reda glej na primer: A. Merkl, Prolegomena einer Theorie des 

rechtlichen Stufenbaues, v: A. Verdross (ur.), Gesellschaft, Staat und Recht. Untersuchungen zur 

Reinen Rechtslehre. Festschrift für Hans Kelsen zum 50. Geburtstag, Springer, Wien 1931, str. 

252−294; H. Kelsen, Čista teorija prava, Pravna fakulteta UL, Cankarjeva založba, Ljubljana 2005, 

str. 68−78; M. Borowski, Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl, v: S. L. 

Paulson, M. Stolleis (ur.), Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. 

Jahrhunderts, Mohr Siebeck, Tübingen 2005, str. 122−159; M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, 3., 

spremenjena in dopolnjena izdaja, Ljubljana 2013, str. 33−35. Stopnjevito zgradbo pravnega reda 

na več mestih dragoceno omenja tudi L. Pitamic, Na robovih čiste teorije prava/ An den Grenzen 

der Reinen Rechtslehre. Ur. in uvodna študija: M. Pavčnik, SAZU, Pravna fakulteta UL, Ljubljana 

2005. Ponatis: 2009.  

3 Izraz "akcijska enota" uporablja G. Kušej, Uvod v pravoznanstvo. 5. izdaja, Pravna fakulteta v 

Ljubljani, Ljubljana 1976, str. 35.  
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zgradbe 160. člena Ustave. V zadnji alineji tega člena je explicite naglašeno, da Ustavno 

sodišče odloča tudi "o drugih zadevah, ki so mu naložene (…) z zakoni." Druge zadeve 

niso tiste, ki jih zajema 160. člen Ustave, ampak so to zadeve, ki jih ob že naštetih 

zadevah dodatno predvidi in uredi zakon.   

 

6. Velik problem bi bila tudi vzporedna pristojnost Ustavnega sodišča in sodišča, ki sodi v 

upravnih sporih. Vzporednost pristojnosti bi bila lahko neusklajena in bi vodila do tega, da 

bi sodišči o istih problemskih sklopih različno odločali. Kaj takega se nikdar ne sme 

primeriti. Morebitna vzporedna pristojnost bi močno okrnila pravno varnost, ki je bistvena 

prvina pravne države (beri: vladavine prava). 

 

7. Razbremenitev Ustavnega sodišča je ključno vprašanje, a pod strogo predpostavko, 

da ga ustavno udejanjimo. Velika škoda je, da Predlog za začetek postopka za 

spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije iz leta 2010 ni obrodil 

sadov.4 Teža Ustavnega sodišča pridobi, če bi bila njegova pristojnost bistveno zožena. 

To bi pomenilo, da bi se Ustavno sodišče ukvarjalo zgolj s tistimi zadevami, ki so 

ustavnopravno najbolj pomembne ali pa gre za vprašanja, ki so najbolj občutljiva za 

človekove ustavne pravice. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Dr. Marijan Pavčnik 

                                                                                            Sodnik  

 

 

                                            
4 Predlog Vlade z dne 18. 3. 2010 je, denimo, predvideval, da "Ustavno sodišče glede na pomen 

ustavnopravnega vprašanja prosto odloča, katere pobude in ustavne pritožbe bo sprejelo v 

obravnavo."  


