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S sprejeto odločitvijo in vsemi njenimi razlogi soglašam. Zdi pa se mi potrebno, da nekoliko jasneje in 

podrobneje utemeljim to, kar je v odločbi navedeno v 6. točki obrazložitve: namreč, kakšno je razmerje 

te odločbe do odločbe U-I-40/91. 

 

V odločbi U-I-40/91 je Ustavno sodišče presojalo skladnost Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Ptuj z Ustavo in zakonom. Ustavno sodišče je tedaj odločilo, da niso v 

neskladju z Ustavo in zakonom tiste določbe omenjenega odloka, po katerih je moral uporabnik 

plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi od zemljišča, ki leži pod akumulacijskim 

jezerom HE Formin. Občina Radeče se sklicuje tudi na navedeno odločbo in utemeljuje, da je 

vprašanje, ki se zastavlja v tem postopku, precedenčno rešeno že v zadevi U-I- 40/91, izpodbijana 

določba prvega odstavka 50. člena ZSZ pa naj bi pomenila nespoštovanje tega, kar je o tem Ustavno 

sodišče že reklo. 

 

V času, ko Ustavno sodišče odloča o tej zadevi, v strokovni in politični javnosti poteka razprava o tem, 

kakšne učinke imajo odločbe Ustavnega sodišča - zlasti tudi, v kakšnem obsegu zavezujejo 

zakonodajalca. Ponuja se tudi teza, da za zakonodajalca ni zavezujoča nobena odločitev Ustavnega 

sodišča. 

 

Glede na načelo delitve oblasti naj bi imel zakonodajalec v okvirih svojih siceršnjih pristojnosti vedno 

pravico, da ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča zoperstavi svojo razlago Ustave. Z drugimi 

besedami: za zakonodajalca naj bi odločbe Ustavnega sodišča sploh ne bile obvezne. Sam stojim na 

popolnoma drugem stališču: v primerih, ko je Ustavno sodišče po Ustavi pristojno, da odloča o 

ustavnosti, je njegova odločitev oblastni akt in je v tem pogledu Ustavno sodišče tudi v razmerju do 

državnega zbora "oblast", državni zbor pa udeleženec v postopku, ki mora odločitev Ustavnega 

sodišča upoštevati in jo, če je takšna njena narava, v mejah svoje pristojnosti tudi izvršiti. 

 

Glede na takšno moje stališče se mi zdi potrebno še natančneje pojasniti, zakaj z izpodbijanim prvim 

odstavkom 50. člena ZSZ zakonodajalec ni prišel v nasprotje s tem, kar je Ustavno sodišče odločilo z 

odločbo v zadevi U-I-40/91. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče presojalo skladnost tedanjega 

odloka občine Ptuj s tedanjim Zakonom o stavbnih zemljiščih. Ugotovilo je, da so zemljišča, za katera 

se je moralo po odloku plačevati nadomestilo, izpolnjevala "pogoje, katere ZSZ določa glede zemljišč, 

za uporabo katerih je mogoče določiti plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča." 

(Poudarek sem dodal sam). Res je, da je Ustavno sodišče v izreku ugotovilo, da določbe Odloka niso 

v neskladju z zakonom in tudi z Ustavo in je s tem vsaj implicitno - najmanj v okvirih, ki jih omogoča 

(ne pa tudi zahteva) 30. člen Zakona o ustavnem sodišču - presojalo tudi o tem, ali je bil tedanji ZSZ v 

skladu z Ustavo. Vendar se v obrazložitvi niti z besedo ni opredelilo do ustavnosti ZSZ v tem smislu, 

da bi ne bila v skladu z Ustavo tudi morebitna drugačna zakonska ureditev. Z vprašanjem, kolikšno 

polje prostega urejanja tega vprašanja z zakonom je imel zakonodajalec, se Ustavno sodišče ni 

ukvarjalo. Iz pojasnila MOP z dne 13.7.1999 izhaja, da so se določeni pomisleki glede primernosti 

takšne zakonske ureditve vzbudili tudi zaradi stališč, ki jih je k odločbi U-I-40/91 izrazil v ločenem 

mnenju sodnik Krivic. Zakonodajalec se je pač odločil - morebiti tudi na podlagi argumentov iz 

navedenega ločenega mnenja - da vprašanje, od katerih zemljišč se plačuje nadomestilo, uredi 

drugače. S tem ni v nobenem pogledu posegel v to, kar je - glede na tedanjo zakonsko ureditev - 

glede zakonitosti in ustavnosti tedanjega odloka občine Ptuj odločilo Ustavno sodišče. 

 

Zakonodajalec ima na začetku zakonskega urejanja skoraj pri vsakem vprašanju na izbiro več rešitev, 

ki so skladne z Ustavo - v izbiri ene od njih je ravno bistvo zakonskega urejanja. 

 



 2 

Potem, ko določeno vprašanje uredi, se mu polje nadaljnjega urejanja lahko sicer nekoliko zoži - zlasti 

zaradi načela varstva zaupanja v pravo. Samo dejstvo, da je ob presoji takšnega predpisa Ustavno 

sodišče odločilo, da ni v neskladju z ustavo, pa možnosti zakonodajalca, da zakon kdaj pozneje 

spremeni, v ničemer - razen morda v mejah razlogov, s katerimi včasih v takšnih primerih sodišče v 

obrazložitvi natančneje določi nabor možnih drugih ustavnih rešitev - ne ovira oziroma zožuje.[1] 

 

Po moji oceni gre v tej zadevi za primer, še najbolj podoben tkim. statutory interpretation, kot jih 

navaja William N. Eskridge Jr. v svoji razpravi Overriding Supreme Court Statutory Interpretation 

Decisions, na katero je opozoril mag. Krivic v svojem Memorandumu o ustavnopravnih vprašanjih v 

zvezi z odločbo US št. U-I-12/97.[2] Kot že rečeno, je odločba U-I-40/91 vsebovala celo določene 

ustavnopravne preudarke, ki so se v izreku izrazili z odločitvijo, da odlok ni bil v neskladju z Ustavo. 

Vendar tudi to v takšnih primerih ne more biti ovira za zakonodajalca, da spremeni zakon in na ta 

način "nadigra" (override) Ustavno sodišče. Zlasti tudi ni mogoče trditi, da je s poznejšo spremembo 

zakonske ureditve zakonodajalec kakorkoli posegel v "precedenčno" odločitev Ustavnega sodišča, da 

(tudi) pravna ureditev pred spremembo zakona ni bila v neskladju z Ustavo. 

 

 

Franc Testen 

 

 

Opombi: 

[1] Drugačno stališče bi pripeljalo do absurda, da zakonodajalec ne more spremeniti nobenega 

zakona, ki je (že) v skladu z Ustavo.  

[2] Memorandum in primeri, opisani v navedeni razpravi, so služili kot argument, da tudi odločbe 

slovenskega Ustavnega sodišča za zakonodajalca niso obvezne, češ, to, kar si ameriški Kongres 

dovoli po petkrat na leto v razmerju do Vrhovnega sodišča, si lahko "enkrat na sto let" dovoli tudi 

slovenski zakonodajalec v razmerju do Ustavnega sodišča. Sam sem ves čas mnenja, da primeri, 

navedeni v omenjeni razpravi nimajo nobene zveze z vprašanjem, koliko so odločbe slovenskega 

Ustavnega sodišča obvezne za slovenskega zakonodajalca oziroma da so popolnoma analogni 

primeru, ki ga opisujem v tem ločenem mnenju in kjer se vprašanje vezanosti na odločitev Ustavnega 

sodišča pojavlja samo navidez. V poznejših obravnavah tega vprašanja je tudi mag. Krivic opozoril, da 

... tovrstne odločitve ameriškega Vrhovnega sodišča ... v marsičem niso primerljive z odločbami 

evropskih ustavnih sodišč. (Na primer v članku Odločbe ustavnih sodišč kot pravni vir - prispevek za 

V. dneve javnega prava, Portorož, 7. - 9- junij 1999). Tu le dodajam, da pristojnosti ameriškega 

Vrhovnega sodišča in tipov odločitev, ki jih lahko sprejema, gotovo res ni mogoče primerjati z 

odločitvami, ki jih izdaja slovensko Ustavno sodišče. Zato je tudi tvegano govoriti, da bi se odločba v 

zadevi U-I-40/91 lahko korektno opredelila kot statutory interpretation in je tudi takšno mojo 

opredelitev v tem ločenem mnenju treba jemati z rezervo. Vendar sem po preučitvi navedene razprave 

- v kateri je navedena vsebina številnih tovrstnih odločitev ameriškega Vrhovnega sodišča - prišel do 

dokaj zanesljivega sklepa, da v vseh navedenih zadevah overriding ameriškega zakonodajalca nič 

močneje ne omaje obveznosti odločb ameriškega Vrhovnega sodišča, kot je v našem primeru 

sprememba zakona o stavbnih zemljiščih omajala obveznost odločbe U-I-40/91. 

 


