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VPRAŠANJE JAVNE OBJAVE/NEOBJAVE 
STANDARDOV SIST V URADNEM LISTU 

 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor (pobudnica) izpodbija veljavno ureditev, po kateri 

slovenski nacionalni standardi SIST niso javno objavljeni in prosto dostopni, ampak jih je 

za plačilo mogoče kupiti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo, ki jih izdaja.  

 

Standardi SIST so zelo pomemben, dostikrat celo odločilen del sklopa veljavnih 

predpisov te države. Tako npr. zakoni s področja gradbeništva, pa tudi številni občinski 

prostorski načrti, določena vprašanja s svojimi splošnimi in abstraktnimi določbami, ki 

vežejo erga omnes, dostikrat uredijo le do neke mere, nato pa naprej odkažejo na 

obvezno uporabo ureditve, kot je predpisana v standardih SIST. Na primer, nekateri 

občinski prostorski akti izrecno določajo, kaj točno pomeni "zazidana površina" ali pa 

"bruto tlorisna površina objekta", "neto tlorisna površina objekta", drugi prostorski akti pa 

to določijo le delno ali pa sploh ne, nato pa odkažejo na določbe o definiciji teh pojmov, 

ko jih decidirano predpisuje standard SIST (v tem primeru SIST-ISO 9836, veljavni je iz 

leta 2018). Od točnega pomena teh pojmov je odvisno marsikaj, od višine komunalnega 

prispevka za gradnjo na primer, pa vse do dopustnosti ali pa nedopustnosti same gradnje 

glede na faktor zazidanosti nekega zemljišča, kar je odvisno od omenjenih površin. V 

vseh teh primerih, ko nek drugi veljavni predpis odkaže na obvezno uporabo standarda 

SIST, določbe SIST postanejo del sklopa obveznih veljavnih predpisov v državi. 

Prenekatera sodba naših najvišjih sodnih instanc je v sporih s področja gradbeništva na 

koncu, in ko je bila uporaba standarda ISTO vnaprej pravno obvezujoče odkazana, 

odločila v prid eni od pravdnih strani prav na podlagi določb standardov SIST in ne 

kakšnih zakonskih ali podzakonskih določb. Vidimo, da gre pri standardu SIST za zelo 

pomemben, dostikrat celo odločilen del veljavnih predpisov te države. Kaj je in kaj ni 
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predpis, pa po povsem ustaljeni ustavnosodni presoji odločata vsebina ter pomen 

presojanih pravil in ne njihova forma ali obličnost.  

 

Glasoval sem torej proti sklepu o zavrnitvi pobudničinega predloga za zadržanje do 

končne odločitve Ustavnega sodišča. Razprava do sedaj namreč ni naplavila nobenega 

tehtnega odgovora zoper zgoraj izrecno predstavljeni argument, ki seže v jedro zadeve – 

da gre pri standardih SIST za podrobno izdelana splošna in abstraktna pravila, ki vežejo 

erga omnes z obvezno močjo pravnega predpisa vselej, ko zakon ali kak podzakonski 

predpis odkazuje na obvezno uporabo SIST. Ustava v svojih določbah izrecno zahteva, 

da se predpisi objavijo v Uradnem listu. Ker kakega resnega protiargumenta zoper 

opisani očitni izziv nisem dobil, bi namesto odločanja o začasnem nezadržanju lahko 

podprl zgolj odločitev o stanju očitne protiustavnosti že zaradi neobjave zelo 

pomembnega sklopa pravno zavezujočih predpisov v Uradnem listu.   
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