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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Testena 

 

 

Soglašam z izrekom in z razlogi sprejete odločbe. Pritrdilno ločeno mnenje dajem k delu obrazložitve, 

kjer je sodišče navedlo, da "Sklicevanje na Dogovor, sklenjen 18.10.1991 med delegacijo RS in 

delegacijo ZSLO o dokončanju umika armade iz republike Slovenije, ne more spremeniti jasne 

določbe Odloka, sprejetega januarja 1992." S takšnim stališčem soglašam, ocenjujem, da je pravno 

strokovno neoporečno in da ne potrebuje dodatne podkrepitve. V razpravi o obravnavani zadevi pa je 

bilo zelo močno izraženo tudi stališče, da bi moralo sodišče rok, ki je v Odloku določen na 18.10.1991, 

interpretirati po njegovi vsebini, ne po njegovi formalni, številčni določenosti, in glede na dejanske 

okoliščine, ki so bile domnevno podlaga za njegovo sprejetje (čeprav so nastale in morale biti 

normodajalcu znane že prej), šteti(?), da je normodajalec zapisal 25, ne pa 18. Ob vsej pripravljenosti 

za široko razlago določb Odloka v korist upravičencem pa vendar ne vidim nobene možnosti za takšno 

"razlago". Če bi prevladalo stališče, da Ustavno sodišče sme interpretirati povsem jasno določbo 

Odloka v nasprotju z njenim nedvoumnim pomenom (kaj je lahko še jasnejše kot s številko določen 

dan, mesec in leto?), bi to v tem primeru sicer odpravilo trdoto, ki jo za pritožnika predstavlja naključje, 

da je pogoje izpolnil samo pet dni po izteku določenega roka. Vendar pa bi na drugi strani takšna 

odločitev povzročila popolno pravno negotovost in nepredvidljivost pri odločanju sodišč in drugih 

organov. Takšna "interpretacija" navedene določbe Odloka bi bila eventuelno možna, če bi bilo 

mogoče utemeljiti, da je Odlok v navedeni točki v neskladju z zakonom ali Ustavo in da bi bila edina 

možna z Ustavo in zakonom skladna ureditev tega vprašanja takšna, da bi bil datum namesto na 18. 

določen na 25. 10. Razlogov za morebitno takšno nezakonitost ali protiustavnost te določbe Odloka 

pa v razpravi o tej zadevi sodišče ni obravnavalo. 
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