
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-159/96 

Datum: 20.6.1996 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. S. K. na seji senata dne 20. junija 1996 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Ustavna pritožba zoper predlog Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme štiri odloke o izvolitvi sodnic za prekrške 

Republiškega senata za prekrške št. 716-01/89-2/54, 716-01/89-2/55, 716-01/89-2/56 in 716-01/89-

2/57 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Izvršitev posamičnega akta, navedenega v 1. točki tega sklepa, se zadrži. 

 

O b ra z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pritožnica je dne 6.6.1996 vložila ustavno pritožbo na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) pred izčrpanjem izrednih pravnih 

sredstev, ker meni, da bi ji s tem, ko bi Državni zbor odločal o predlogu izpodbijane odločitve, nastale 

nepopravljive posledice. Navaja, da je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

Državnega zbora (v nadaljevanju: Komisija) na svoji seji dne 6.6.1996 sklenila, da predlaga 

Državnemu zboru izvolitev kandidatke T. B., čeprav je Ministrstvo za pravosodje v svojem mnenju o 

prijavljenih kandidatih podprlo kandidaturo pritožnice, upoštevajoč njeno dosedanje strokovno 

uspešno opravljanje funkcije sodnika za prekrške na drugi stopnji. Komisija je o razlogih, ki so 

narekovali njeno odločitev, ni seznanila in tako nima možnosti ugovora zoper odločitev Komisije. Meni, 

da ji je s tem kršena pravica do enakega obravnavanja kandidatov v postopku za izvolitev v sodniško 

funkcijo v primerjavi s kandidati za sodnike sodišč. Kandidati, ki jih Sodni svet ne predlaga v izvolitev, 

imajo zoper tako odločitev možnost ugovora. Po pritožničinem mnenju opravlja Komisija v tem 

prehodnem obdobju, do sprejetja novega Zakona o prekrških, v postopku izvolitve sodnikov za 

prekrške funkcijo Sodnega sveta in se pri tem sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča U-I-117/93 z dne 

2.2.1995, s katero je Ustavno sodišče odločilo, da pri nobenem opredeljevanju statusa sodnikov za 

prekrške ni dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno vejo oblasti. Pritožnica uveljavlja tudi kršitev 

pravice do dela, ker predpostavlja, da je bil razlog za odločitev dopolnitev pogojev za upokojitev, 

čeprav s svojo kandidaturo uveljavlja pravico do 40 let delovne dobe. 

 

2. Pritožnica tudi predlaga, da Ustavno sodišče začasno zadrži izvršitev izpodbijane odločitve. 

 

3. Komisija v svojem pojasnilu z dne 14.6.1996 navaja, da je celoten postopek v zvezi s pripravo na 

odločanje na seji Državnega zbora potekal v skladu z določili Zakona o prekrških in Poslovnika. 

Komisija je na podlagi 132. člena Poslovnika pristojna za obravnavanje vprašanj iz pristojnosti 

Državnega zbora, ki so povezana z volitvami, imenovanji in razrešitvami. 

 

Komisija je matično delovno telo Državnega zbora, ki v primeru volitev, imenovanj in razrešitev, ko 

zakoni posebej ne določajo predlagatelja, opravlja naloge predlagatelja v pripravah za sprejem 

odločitve na Državnem zboru oziroma opravi vsa predhodna opravila. Poudarja, da novi zakon o 

prekrških še ni bil sprejet, sedaj veljavni zakon o prekrških pa ne določa, da je potrebno kandidate, ki 

niso predlagani Državnemu zboru v izvolitev, obvestiti o tem, da jih Komisija ne predlaga v izvolitev. 

 

Pritožnica je bila obravnavana enakopravno pri pripravi za določitev predloga kandidatk za izvolitev, 

vendar je Komisija izmed prijavljenih kandidatk, ki jih je Ministrstvo za pravosodje ocenilo kot ustrezne, 
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z glasovanjem določila štiri kandidatke. Po mnenju Komisije v obravnavanem primeru ne gre za 

ustavno varovane pravice, upoštevajoč ustavno določbo, da poslanci niso vezani na kakršnokoli 

navodilo (82. člen Ustave). 

 

B. - I. 

 

4. Izpodbijani akt predstavlja predlog Komisije, vsebovan v "Poročilu k štirim predlogom odlokov o 

izvolitvi sodnic za prekrške Republiškega senata za prekrške št. 716-01/89-2/54, /55, /56, /57 z dne 

6.6.1996 (EPA 1514, 1515, 1516, 1517 za 40. sejo Državnega zbora), s katerim na podlagi drugega 

odstavka 278. člena Zakona o prekrških, osme alinee 48. člena, 132. in 172. člena poslovnika 

Državnega zbora, predlaga Državnemu zboru, da sprejme štiri odloke o izvolitvi sodnic za prekrške 

Republiškega senata za prekrške. V poročilu je navedeno, da je Komisija ob upoštevanju določbe 

drugega odstavka 278. člena Zakona o prekrških, ki določa, da se predlaga toliko kandidatov, kot jih 

Državni zbor voli, z večino opredeljenih glasov sklenila predlagati Državnemu zboru v izvolitev T. B., 

N. K., M. P. in D. Š. Glede pritožnice so v poročilu vsebovani podatki o njeni prijavi, o izpolnitvi 

pogojev in o mnenju Ministrstva za pravosodje, ki jo kljub izpolnitvi pogojev za pokojnino predlaga v 

izvolitev, ker meni, da je potrebno dati prednost kandidatkam, ki že opravljajo funkcijo sodnice za 

prekrške na drugi stopnji. 

 

B. - II. 

 

5. Ustava v 6. alinei prvega odstavka 160. člena določa, da Ustavno sodišče odloča o ustavnih 

pritožbah zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti. 

 

Na podlagi navedene ustavne določbe ZUstS podrobneje določa pogoje za vložitev ustavne pritožbe. 

Tako v prvem odstavku 50. člena določa, da lahko vsakdo vloži ustavno pritožbo, če mu je bila s 

posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena 

njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. V prvem in drugem odstavku 51. člena ZUstS pa 

je v skladu s tretjim odstavkom 160. člena Ustave določeno, da se ustavna pritožba lahko vloži šele, 

ko so izčrpana vsa pravna sredstva in le izjemoma pred izčrpanostjo izrednih pravnih sredstev, če je 

zatrjevana kršitev očitna in bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive 

posledice. 

 

6. Odločitev Komisije, da pritožnice ne predlaga v izvolitev Državnemu zboru, pomeni odločitev o 

pravici posameznika iz tretjega odstavka 49. člena Ustave, da je vsakomur pod enakimi pogoji 

dostopno vsako delovno mesto. Ustava kandidatu ne zagotavlja vnaprejšnje pravice, da ga organ, ki 

je predviden kot predlagatelj, predlaga v izvolitev, mu pa zagotavlja dostopnost funkcije pod enakimi 

pogoji kot vsem drugim kandidatom. To pomeni, da šele zakonita odločitev pristojnega organa 

zagotavlja posameznemu kandidatu, uresničitev ustavne pravice iz 49. člena Ustave. Ustavno sodišče 

je v odločbi št. U-I-117/93 z dne 2.2.1995 (OdlUS IV/10) sprejelo načelno stališče, da je sodnike za 

prekrške skladno z določbo 23. člena Ustave potrebno obravnavati kot del sodne oblasti in da jih pri 

opredeljevanju njihovega statusa ni dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno vejo oblasti. 

Navedena odločitev Ustavnega sodišča pomeni, da tudi za sodnike za prekrške velja 130. člen 

Ustave, ki določa, da sodnike voli Državni zbor na predlog Sodnega sveta. Tudi za sodnike za 

prekrške bi se od objave navedene odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS, št. 13 /95 morale 

uporabljati določbe Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi. V obravnavanem primeru gre 

očitno za kršitev pritožničine pravice iz tretjega odstavka 49. člena Ustave, ker je izbiro kandidatk, ki 

se predlagajo v izvolitev Državnemu zboru, opravil nepristojen organ. 

 

7. Z izvršitvijo izpodbijanega akta bi za pritožnico tudi nastale nepopravljive posledice, saj bi z 

izvolitvijo predlaganih kandidatk izgubila možnost ponovne kandidature. 

 

Pritožnici namreč poteče mandat dne 22.6.1996. 

 

8. Ker so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 51. člena ZUstS, je senat ustavno pritožbo sprejel v 

obravnavo še pred izčrpanjem izrednega pravnega sredstva, to je upravnega spora, ki ga ima 

pritožnica zoper izpodbijani akt Komisije na podlagi drugega odstavka 157. člena Ustave. 
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9. Senat je v 2. točki izreka tega sklepa zadržal izvrševanje izpodbijanega akta Komisije. Če je 

ustavna pritožba sprejeta, lahko Ustavno sodišče na podlagi 58. člena ZUstS zadrži izvršitev 

posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive 

posledice. 

 

Ker je senat že ugotovil, da bi lahko za pritožnico nastale z izvršitvijo izpodbijanega akta nepopravljive 

posledice, je s tem podan tudi pogoj težko popravljivih posledic iz 58. člena ZUstS. Začasno zadržanje 

izvršitve izpodbijanega akta pomeni, da Državni zbor do dokončne odločitve Ustavnega sodišča ne 

more obravnavati in sprejeti predlogov štirih odlokov o izvolitvi sodnic za prekrške Republiškega 

senata za prekrške št. 716- 01/89-2/55 - 57. 

 

C. 

 

10. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena in 58. člena 

ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnika dr. Tone Jerovšek in mag. Matevž Krivic. 

 

 

Predsednik senata 
dr. Lovro Šturm 


