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Glasovala sem za odločitev, da Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 

33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) ni bil v nasprotju z Ustavo, 

želim pa obrazložiti še nekatere svoje argumente, ki se mi zdijo v tej zadevi pomembni in 

se jim večinska odločba po mojem mnenju izogne oziroma jih ne naslavlja v polni meri. 

Ključno vprašanje v zadevi je bilo, ali je bil ZPNačrt v neskladju s 23. in 25. členom 

Ustave, ker ni določal ustreznih pristojnosti, postopkov in pooblastil sodišču, da v 

upravnem sporu presoja in odloči o veljavnosti prostorskih aktov; v konkretnem primeru je 

šlo za občinske prostorske akte, ki določajo namensko rabo prostora. 

 

 

I. 

 

Pri odgovoru na zastavljeno vprašanje je bilo najprej treba odgovoriti na prvo ključno 

vprašanje, kakšna je pravna narava prostorskih aktov; ali gre za splošne ali posamične 

pravne akte. Kot je bilo že večkrat poudarjeno v ustavnosodni presoji in je ustaljeno tudi v 

teoriji, imajo prostorski akti naravo predpisa, torej splošnega akta1. V nasprotju z večino 

sama menim, da gre prostorskih aktih, s katerimi se ureja namembnost zemljišč, 

preprosto za klasične splošne akte in ne za splošne pravne akte sui generis (13. in 22. 

točka obrazložitve odločbe). Kot pravi Pavčnik, so splošni pravni akti pomenski nosilci 

splošnih in abstraktnih pravnih pravil.2 Splošni pravni akt svojih naslovljencev ne imenuje 

poimensko, ampak jih splošno opiše, po njihovih bistvenih značilnostih.3 Edino, v čemer 

                                            
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 9. 10. 2014, tč. 21. 

2 M. Pavčnik, Teorija prava, 5. dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2017, str. 193. 

3 Značilnost splošnega akta je, da njegova vsebina zadeva "zadeva širši krog individualno 

nedoločenih naslovnikov, ki se lahko pojavijo v zamišljenem tipičnem razmerju." Sklep Ustavnega 

sodišča št. U-I-219/93. Če se pravni akt nanaša le na "določeno pravno osebo" in na "posamično 

razmerje", gre za posamičen akt. Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-46/93. 
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se splošni akti med seboj razlikujejo, je to, na kakšen način se naslovljence splošno 

opiše.  

 

Iz same narave planiranja prostora izhaja, da se ga pač ne da izpeljati drugače, kot da se 

pri tem sklicuje na že obstoječe delitve prostora, torej s sklicevanjem na katastrske 

oznake. Sklicevanje na katastrske oznake je torej posledica že prej razdeljenega prostora 

in zato ne more biti vzrok za sui generis naravo prostorskega akta. Samo dejstvo, da je 

lastnik določene katastrske oznake določljiv, pa ne pomeni, da gre za sui generis pravni 

akt. Pogosto se splošni pravni akti glasijo tako, da je mogoče njihove naslovnike zelo 

določno razbrati, pa to še v ničemer ne spreminja splošne narave teh aktov.  

 

Z oznako prostorskih aktov kot sui generis aktov se ne morem strinjati, ker takšna 

označba odpira pot za drugačno postopanje s takimi akti. Čim torej označimo določen akt 

kot nekaj posebnega, ne belo ne črno, torej sui generis, se s tako kategorizacijo zabriše 

meje med dvema ustaljenima pravnima kategorijama. To pa vodi do sivega polja, kjer 

lahko zaradi same "specifične" narave nekega akta, v postopkovnem vidiku z njim 

ravnamo na nejasen način.  

 

Ravno način postopanja pa nas vodi do drugega ključnega, s prvim povezanega 

vprašanja: katero sodišče je, glede na naravo pravnega akta, pristojno odločati v sporih, 

ki nastajajo na podlagi teh aktov. Ko gre za splošni akt lokalnih skupnosti, je odgovor o 

pristojnosti jasen, daje pa ga 160. člen Ustave. Ta daje izključno pooblastilo, da o 

skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni odloča Ustavno sodišče in ne 

katerokoli drugo sodišče (četrta alineja prvega odstavka 160. člena Ustave). S 

priznavanjem sui generis narave prostorskih aktov pa se odpira pot, ki poskuša obiti to 

ustavno določbo in na "mehak način", brez spremembe Ustave, prenesti pristojnost 

presoje splošnih aktov lokalnih skupnosti na redno sodstvo. S tem pa se ne morem 

strinjati.  

 

Člen 160 Ustave ureja izključne pristojnosti Ustavnega sodišča4 in tako ne bi smelo biti 

nobenega dvoma o tem, da prenosa pristojnosti o odločanju o prostorskih aktih brez 

spremembe Ustave ne more biti. V takem stališču še zdaleč nisem edina; o tem 

vprašanju so pisali številni teoretiki in bivši ustavni sodniki.5 Iz takega izrecno izraženega 

stališča je leta 2009 ob pripravi predloga za začetek postopka za spremembo 160., 161. 

in 162. člena Ustave izhajala tudi Vlada.6 Skupno vsem tem stališčem je, da bi bilo treba 

                                            
4 M. Pavčnik, nav. delo, str. 194. 

 

5 Glej J. Čebulj, So potrebne spremembe zakona ali Ustave (nekaj misli o razbremenitvi 

Ustavnega sodišča), Javna uprava, let. 42, št. 2–3 (2006); F. Testen, Prenos pristojnosti z 

ustavnega sodišča na upravno sodstvo, Javna uprava, let. 42, št. 4 (2006); F. Grad, Kako 

razbremeniti Ustavno sodišče?, Revus, št. 8 (2008). 

6 V obrazložitvi predlaganih sprememb je bilo pojasnjeno, da ima po ureditvi, ki še vedno velja, 

pristojnost posegati v veljavnost podzakonskih predpisov le Ustavno sodišče. Predlog za začetek 
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v primeru (sicer še kako potrebne) razbremenitve Ustavnega sodišča glede presoje 

skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni spremeniti 160. člen Ustave.  

 

Prepričana sem, da je dolžnost spoštovanja svojih, z Ustavo določenih izključnih 

pristojnosti v prvi vrsti prav na Ustavnem sodišču, pa čeprav se to šibi pod tezo pripada in 

je skušnjava po razbremenitvi neizmerno vabljiva. Še enkrat: razbremenitev tega dela 

pristojnosti bi bila tudi po mojem mnenju nujna in potrebna,7 vendar pa do nje ni mogoče 

priti po drugi poti kot s spremembo Ustave. Vse druge poti so nevaren uvod v 

relativiziranje izrecnih določb Ustave, ne samo na tem področju, temveč tudi na drugih.  

 

 

II. 

 

Po mojem mnenju pa se v zadevi odpira še bolj pomembno vprašanje, kot je vprašanje 

narave pravnih aktov ali pristojnosti: ali prostorski akti, s katerimi se načrtuje uporaba 

prostora, posegajo v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave. Z drugimi besedami, v 

kakšnem razmerju sta pri načrtovanju prostora javni in zasebni interes. Glede na to, da se 

je Ustavno sodišče v tem primeru ukvarjalo z enim segmentom navedenega problema, in 

sicer spremembo namembnosti, se bom pri razpravi omejila predvsem na ta vidik, vendar 

pa se ob razmisleku o tem vprašanju ni mogoče izogniti tudi širšim pogledom, ki se 

nanašajo na pomen prostora. Osnovno vprašanje po mojem je, ali je sprememba 

namembnosti zemljišča poseg v lastninsko pravico.8 Po mojem trdnem prepričanju je 

odgovor na to vprašanje – ne. Lastnina zemljišča ostane v primeru spremembe 

namembnosti nedotaknjena, spremenjen pa je način njene uporabe.  

 

Lastnik zemljišča, po mojem mnenju, ne more računati na to, da se namembnost 

zemljišča ne bo spremenila (glej 21. točko obrazložitve odločbe). Ko pridobi zemljišče, s 

tem ne pridobi pravice do ohranjanja enake namembnosti, kot jo je zemljišče imelo v 

trenutku nakupa oz. pridobitve. Pogosto se bo sprememba namembnosti nagnila v 

njegov prid oz. v korist njegovih finančnih interesov (če se npr. nezazidljivo zemljišče 

spremeni v zazidljivo), včasih pa se bo zgodilo nasprotno, do česar je prišlo tudi v 

obravnavanem primeru. Če ne drugega, se bo lahko izkazalo, da so na njegovem 

zemljišču arheološke najdbe, lahko se bo parcela znašla na vodovarstvenem področju, 

lahko pa bo postala naravni park ali kaj podobnega. V vseh teh primerih javni interes 

prevlada nad zasebnim interesom lastnika zemljišča.  

                                                                                                                              

postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije (EVA 2009-2011-

0037). 

7 Upravno sodišče je z uporabo upravnega postopka gotovo bolj primeren forum za ugotavljanje 

nekaterih dejanskih vprašanj, soočanja mnenj strank ipd. kot Ustavno sodišče. 

8 Ustavno sodišče je v svoji pretekli presoji večkrat navedlo, da načrtovanje prostora ne posega v 

33. člen Ustave. Glej recimo sklepe št. U-I-360/98 z dne 3. 6. 1999, št. U-I-432/98 z dne 5. 4. 

2001, št. U-I-241/00 z dne 10. 10. 2001 in št. U-I-22/03 z dne 9. 12. 2004 ter odločbo št. U-I-

227/97 z dne 3. 2. 2000. 
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Zavedam se, da se v zadnjih desetletjih odgovor na vprašanje, ali gre pri spremembi 

namembnosti za poseg v človekovo pravico ali zgolj način izvrševanja te pravice, vedno 

bolj nagiba v prid zasebnim interesom na škodo javnih. Če je še v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja, recimo, nemška sodna praksa izhajala iz stališča, da ne obstaja 

pravica do ohranitve namembnosti, se je to stališče kasneje bolj začelo prilagajati 

zasebnim interesom in priznavati spremembo namembnosti kot poseg v pravico do 

lastnine.9 Tudi ESČP prepoved gradnje na zemljišču zaradi spremembe lokalnega 

prostorskega plana, ki to gradnjo prepoveduje, razume kot poseg v pravico do mirnega 

uživanja premoženja, ki jo zagotavlja 1. člen Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin.10  Vendar pa tudi ESČP v tem okviru daje veliko 

težo javnim interesom in zaščiti narave.11 V ključni zadevi Matczynski proti Poljski je 

recimo po uporabi testa sorazmernosti ocenilo, da je bilo doseženo pošteno ravnovesje 

med zaščito vlagateljevih in javnih interesov, ko vlagatelju na področju, ki je bilo 

razglašeno za naravni park, ni bilo dovoljeno graditi.12 

 

Prepričana sem, da se bo v prihodnosti, ob naraščanju prebivalstva, vse večji 

onesnaženosti celotnih predelov sveta, pritisku priseljevanja ipd., ponovna bila bitka za 

definicije na tem področju, zato bo potreba po zaščiti prostora in narave v prid javnemu 

interesu vse večja.13 Interes lastnika po ohranjanju namembnosti svojega zemljišča ne 

more pretehtati javnega interesa po urejanju namembnosti prostora. Prostor je ne samo 

omejena, temveč tudi nenadomestljiva dobrina. Vsa dejavnost človeških bitij (pa tudi 

drugih prebivalcev tega prostorsko omejenega planeta) se odvija v tem zamejenem 

prostoru in je odvisna od prostora. Od ureditve prostora je odvisna kvaliteta življenja vseh 

prebivalcev14 (zelene površine, naravni parki, javni prostor kot prostor druženja15  ipd.), 

predvsem pa se vprašanje uporabe prostora povezuje s preživetjem človeštva (predelava 

                                            
9 G. Virant, naziv dela, str. 225. 

10 Sodba ESČP v zadevi Matczynski proti Poljski z dne 15. 12. 2015, 96. točka. 

11 Glej recimo sodbo ESČP v zadevi Fredin proti Švedski z dne 18. 2. 1991, 48. točka. 

12 Sodba ESČP v zadevi Matczynski proti Poljski, 115. točka. 

13 Glej recimo S. Low, N. Smith (ur), The Politics of Public Space, Routledge, New York 2006. 

14 Pomembno je, da imajo recimo dostop do javnega prostora tudi tisti, ki nimajo lastninske 

pravice na tem ali kakšnem drugem prostoru. Glej recimo O. Barbosa, et al., Who benefits from 

access to green space? A case study from Sheffield, UK, Landscape and Urban Planning, 83, št. 

2–3 (2007), str. 187–195; S. Schmidt, J. Németh, Space, Place and the City: Emerging Research 

on Public Space Design and Planning, Journal of Urban Design, 15, 2010, str. 453–457. Glej 

recimo odločitevi ESČP o dostopu do plaže kot prostoru, dostopnem za vse (N. A. in drugi proti 

Turčiji z dne 11. 10. 2005, 40. točka, in Depalle proti Franciji z dne 29. 3. 2010, 81. točka. 

15 E. Talen, Measuring the Public Realm: A Preliminary Assessment of the Link between Public 

Space and Sense of Community, Journal of Acrhitectural and Planning Research, let. 17, št. 4 

(2000), str. 344–360. 
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hrane, gozd kot pljuča planeta,16 dostop do vodnih virov, ohranjanje ekosistema ipd.). 

Prostor je skupna dobrina, ki zaradi svojega življenjskega, ekološkega, socialnega, 

predvsem pa preživetvenega pomena ne more in ne sme postati plen zasebnih interesov. 

Zato bo prostorsko načrtovanje še posebnega pomena; prav določanje namenske rabe 

prostora pa je ena izmed bistvenih nalog prostorskega načrtovanja.17 

 

Lastnik zasebnega zemljišča pa lahko in mora računati na to, da do spremembe 

namembnosti ne bo prišlo samovoljno in nepregledno. Pri spreminjanju namembnosti 

mora imeti lokalna skupnost pred očmi ekološki, socialni, urbanistični in ekonomski 

namen prostora, ne pa parcialnih ciljev posameznih lastnikov parcel. Sprememba 

namembnosti tako recimo ne sme samovoljno določati meja (ne)zazidljivosti določenega 

področja, ne sme koruptivno nagrajevati ali "kaznovati" posameznih lastnikov parcel, 

urejanje prostora mora biti razumno načrtovano in transparentno. Zato mora biti v tem 

oziru lastnikom zemljišč nujno zagotovljeno sodno varstvo pred samovoljnim in 

netransparentnim spreminjanjem namembnosti njihovih zemljišč. Ob sedanji pravni 

ureditvi pa je lahko takšno varstvo dano samo pred Ustavnim sodiščem.18  

 

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs 

            Sodnica 

 

                                            
16 Glej sodbi ESČP o pomenu gozda Turgut in drugi proti Turčiji z dne 8. 7. 2008, 90. točka, in 

Şatır proti Turčiji z dne 10. 3. 2009, 33. točka. 

17 Glej odločbo Ustavenga sodišča št. U-I-43/13 z dne 9. 10. 2014, 10. točka. 

18 Tudi ESČP ne zahteva, da bi bilo učinkovito pravno varstvo pridržano rednemu sodstvu. Glej 

recimo sodbo v zadevi Kugler proti Avstriji z dne 14. 10. 2010, 50. točka. 


