
 

                                                                                                                        

Številka:  R-3/20-261 

Datum:  21. 12. 2020 

 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ugovoru Christiana Vogrinčiča, Zvezna 

republika Nemčija, ki ga zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, zoper odklonitev 

vpogleda v spis, na seji 21. decembra 2020 

 

 

sklenilo: 

 

Ugovor zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča št. R-3/20–227 z dne 23. 11. 

2020 se zavrne. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Vlagatelj Christian Vogrinčič je 21. 10. 2020 na Ustavno sodišče prek pooblaščenca 

vložil pisanje, naslovljeno "Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja na 

podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)", in v njem zahteval, da 

se mu posreduje ali dovoli pregled "internega poročila, v katerem so artikulirani razlogi za 

nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo" v zadevah št. Up-41/18 in št. Up-798/19, v 

katerih je bil udeleženec postopka (ustavni pritožnik). 

 

2. Vloga je bila na podlagi njene vsebine opredeljena kot zahteva za vpogled v spisa št. 

Up-41/18 in št. Up-798/19. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 35/20  – v 

nadaljevanju ZUstS) imajo udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem ves čas, ko 

teče postopek, pravico vpogleda v spis, druge osebe pa, če jim to dovoli predsednik 

Ustavnega sodišča.1 Na podlagi navedene določbe predsednik Ustavnega sodišča z 

izpodbijanim sklepom pritožniku ni dovolil vpogleda v interni del spisov št. Up-41/18 in št. 

Up-798/19. V sklepu je pojasnil, da udeleženci postopka za vpogled v javni del svojega 

                                            
1 Po ustaljeni praksi je vpogled v spis na enak način mogoč tudi po tem, ko je postopek 

končan. 
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spisa načeloma ne potrebujejo dovoljenja, ne glede na to, ali želijo vpogledati osebno ali 

prek pooblaščenca. V obravnavanem  primeru pa naj bi bil položaj drugačen, saj 

udeleženec prek pooblaščenca zahteva vpogled v interni del spisa. O zahtevi je 

predsednik Ustavnega sodišča zato odločil s smiselno uporabo 4. člena ZUstS. Zahtevo 

za vpogled v spis je zavrnil s sklicevanjem na drugi odstavek 24. člena ter na drugi 

odstavek 33. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 

56/11, 70/17 in 35/20 – v nadaljevanju Poslovnik). Poslovniška ureditev naj bi imela 

podlago v določbah ZUstS, in sicer v prvem odstavku 35. člena in prvem odstavku 40. 

člena. Razkritje internega dela spisa bi po presoji predsednika Ustavnega sodišča 

dejansko pomenilo razkritje sicer tajne deliberacije Ustavnega sodišča, kar bi posledično 

vplivalo na neodvisnost odločanja ustavnih sodnic in sodnikov oziroma Ustavnega 

sodišča kot celote. 

 

3. V skladu z drugim odstavkom 4. člena ZUstS je zoper odklonitev vpogleda v spis v 

roku 3 dni od vročitve sklepa dovoljen ugovor, o katerem odloči Ustavno sodišče na 

nejavni seji. Vlagatelj je pravočasno vložil ugovor zoper sklep predsednika, s katerim mu 

ni bil dovoljen vpogled v interni del spisa. V ugovoru navaja, da s sklepom ni bilo 

odločeno o njegovi zahtevi, temveč o nečem, česar sploh ni zahteval. Navaja, da je v 

svoji vlogi izrecno zahteval posredovanje podatkov na podlagi in po postopku Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18 – v nadaljevanju ZDIJZ), njegova zahteva pa naj bi 

bila samovoljno prekvalificirana v zahtevo za vpogled v spis po ZUstS. Že iz tega razloga 

predlaga odpravo izpodbijanega sklepa. Poleg tega naj bi bilo z izpodbijanim sklepom 

odločeno tudi mimo in prek njegovega zahtevka. Vlagatelj navaja, da ni zahteval 

vpogleda v interni del spisa, temveč je zahteval le poročilo, iz katerega so razvidni razlogi 

za nesprejem njegove ustavne pritožbe. Ker gre le za poročilo in še to v rešeni zadevi, naj 

razkritje ne bi imelo nobenega vpliva na tajnost deliberacij sodnikov Ustavnega sodišča 

ter na njihovo neodvisnost. Po njegovem mnenju zahteva le tisto, kar bi sicer senat 

Ustavnega sodišča lahko opredelil kot javno, s tem ko bi sprejel odločitev o obrazloženem 

sklepu. Meni tudi, da to poročilo po ZDIJZ ni izvzeto iz informacij, ki morajo biti dostopne 

javnosti, njegove tajnosti pa naj ne bi določal niti ZUstS, temveč le Poslovnik. 

 

4. Čeprav je vlagatelj svojo prvotno vlogo opredelil kot zahtevo za dostop do informacij 

javnega značaja po ZDIJZ, gre po vsebini za prošnjo za vpogled v sodni spis Ustavnega 

sodišča. Pri odločitvi, na kateri pravni podlagi obravnavati posamezno vlogo, namreč ni 

pomembno, na kateri predpis se v svoji vlogi sklicuje vlagatelj, temveč je pomembno, kaj 

z vlogo zahteva ter kateri predpis ureja obravnavo njegove vloge. Vlagatelj je v 

obravnavani zadevi želel vpogled v poročilo, pripravljeno kot podlaga za odločanje senata 

Ustavnega sodišča na dopisni seji (drugi odstavek 76. člena Poslovnika), ki je del 

internega spisa. Vloga za vpogled v interni del spisa je po svoji vsebini zahteva za 

vpogled v spis, ki jo kot specialna predpisa v razmerju do ZDIJZ urejata ZUstS in 

Poslovnik. 
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5. Upravičence in pogoje za vpogled v spis določata 4. člen ZUstS in 25. člen Poslovnika. 

Poslovnik pa v 24. členu in drugem odstavku 33. člena podrobneje določa postopek 

vpogleda v spis in obseg pravice do vpogleda. Ta ureditev je v razmerju do ureditve po 

ZDIJZ specialna in je prilagojena značilnostim postopkov pred Ustavnim sodiščem. Že 

Ustava določa, da postopek pred Ustavnim sodiščem ureja zakon (prvi odstavek 162. 

člena), in prav ZUstS je tisti zakon, ki ureja postopke pred Ustavnim sodiščem. To velja 

tudi za postopek dostopa do informacij (javnega značaja) iz sodnih spisov, ki je v celoti 

urejen v ZUstS. V prvem odstavku 4. člena določa upravičence in pogoje za vpogled v 

spis ter postopek dovolitve vpogleda, v drugem odstavku tega člena pa pravno sredstvo 

zoper morebitno negativno odločitev o prošnji za vpogled, s čimer sta pred Ustavnim 

sodiščem zagotovljena tako instančno odločanje v tem postopku (pravica do pravnega 

sredstva) kot tudi pravica do sodnega varstva zoper odločitev predsednika Ustavnega 

sodišča. ZUstS tako vsebuje materialne kot tudi procesne določbe, oboje pa imajo v 

razmerju do določb ZDIJZ naravo specialne ureditve in zato izključujejo uporabo določb 

ZDIJZ. Smisel posebne ureditve dostopa do informacij iz sodnih spisov po ZUstS je v 

prilagojenosti specifičnosti dela in položaja Ustavnega sodišča ter postopkov pred tem 

sodiščem.2 Posebnost take ureditve se nujno kaže že v vsebinskih pogojih za dostop do 

dokumentov iz spisov Ustavnega sodišča, še posebej pa v posebni postopkovni ureditvi. 

Podlaga za odločitev v obravnavanem primeru je torej ZUstS, zato je sklicevanje 

vlagatelja na ZDIJZ neutemeljeno.  

 

6. Predsednik Ustavnega sodišča je o zahtevi vlagatelja za vpogled v spis odločil v skladu 

s pooblastilom, ki mu ga daje prvi odstavek 4. člena ZUstS. Vpogled v spis je zavrnil zato, 

ker bi bil predmet vpogleda interni del spisa, nanj pa se pravica do vpogleda v spis ne 

nanaša (drugi odstavek 24. člena Poslovnika). Drugi odstavek 33. člena Poslovnika 

dodatno določa, da interno gradivo v postopkih pred izdajo odločb in sklepov Ustavnega 

sodišča (poročila, ki so podlaga za obravnavo in odločanje, osnutki odločb in sklepov ter 

drugo interno gradivo, izdelano za obravnavo zadeve) ni javno in se hrani v internem delu 

spisa. To gradivo velja za tajno, tudi če na njem to ni posebej označeno.  

 

7. Vlagatelj v ugovoru navaja, da ni zahteval vpogleda v interni del spisa, temveč le 

predložitev poročila. Ker je poročilo del internega dela spisa (drugi odstavek 33. člena 

Poslovnika), je vpogled v poročilo nujno tudi vpogled v interni del spisa. Zahteva za 

predložitev ali vpogled v poročilo je hkrati zahteva za vpogled v interni del spisa, čeprav 

morda ne v njegovo celoto, temveč le njegov del. Ne drži torej očitek vlagatelja, da je bilo 

odločeno o nečem, česar ni zahteval.  

 

8. Vlagatelj tudi navaja, da ne ZDIJZ ne ZUstS izrecno ne izključujeta pravice do 

vpogleda v interni del spisa Ustavnega sodišča ter s tem v poročilo. Kot je bilo že 

pojasnjeno, določbe ZDIJZ v tem postopku niso upoštevne. Ustavno sodišče na podlagi 

pooblastila iz drugega odstavka 6. člena ZUstS sprejme Poslovnik, s katerim podrobneje 

                                            
2 Glede razmerja splošnosti in specialnosti med ZDIJZ in posebnimi procesnimi ureditvami v 
drugih zakonih primerjaj sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 4/2020 z dne 27. 5. 2020. 
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uredi pravila postopka, določena z zakonom. V skladu s temi pravili Ustavno sodišče 

postopa, ko gre za zadeve iz njegove pristojnosti, njegovo organizacijo, poslovanje ter 

druga vprašanja, pomembna za njegovo delo. Poslovniška ureditev logično izhaja iz in 

ima svojo podlago že v ZUstS, saj so v internem delu spisa gradiva, ki so podlaga za 

razpravljanje in odločanje sodnikov, ki pa je po zakonu nejavno. ZUstS namreč določa, 

da Ustavno sodišče zadeve obravnava na nejavnih sejah (prvi odstavek 35. člena ZUstS) 

in tudi odločitve sprejema z glasovanjem na nejavnih sejah (prvi odstavek 40. člena 

ZUstS). Interni del spisa pa vsebuje gradiva za odločanje Ustavnega sodišča (poročila 

Ustavnemu sodišču ali senatu Ustavnega sodišča, osnutki odločb in sklepov, poročila za 

javno obravnavo ter vse interno gradivo, ki nastane v času postopka pred Ustavnim 

sodiščem in se predloži ustavnim sodnikom, pogosto tudi z njihovimi pisnimi pripombami 

na posamezne osnutke) ter tudi zapisnik o posvetovanju in glasovanju.  

 

9. Vlagatelj se v utemeljevanju svoje zahteve sklicuje tudi na četrti odstavek 55.c člena 

ZUstS in navaja, da s tem, ko zahteva poročilo v zadevi, želi le tisto, kar bi sicer 

vsebovala obrazložitev sklepa v njegovi zadevi, če bi se senat odločil za obrazložen 

sklep. Ta argument ne vzdrži presoje. Poročilo iz drugega odstavka 76. člena Poslovnika 

ni obrazložitev sklepa, je pa podlaga za obravnavo in odločanje v zadevi. 

 

10. Navsezadnje tudi ni pomembno, da gre v tem primeru za rešeno zadevo, kar 

poudarja vlagatelj. Dostopnost poročil ali drugih gradiv iz internega dela spisa – ne glede 

na to, ali gre za rešeno ali nerešeno zadevo, in ne glede na to, kaj konkretno je v 

internem delu spisa vsebovano – bi bila v nasprotju s predpisi, ki urejajo postopke pred 

Ustavnim sodiščem ter bi vplivala na svobodno razpravo sodnikov o zadevah, o katerih 

odločajo. Lahko bi bila celo škodljiva za ustavno zajamčeno neodvisnost sodnikov. 

Zahteva po nejavnem obravnavanju zadev je predvidena zato, da se ustavnim sodnikom 

zagotovijo pogoji za svobodno razpravljanje in v njenem okviru za svobodo izražanja 

mnenj, stališč, pomislekov ter izmenjave informacij. Ustavnim sodnikom mora biti namreč 

zagotovljeno, da pri obravnavanju zadeve in odločanju o njej prosto razpravljajo o vseh 

njenih vidikih, ki se jim zdijo pomembni. Razprave sodnikov na podlagi pripravljenih 

gradiv, ki so del internega spisa, morajo biti  svobodne. Glede na to tudi tisto, kar je 

podlaga za nejavno razpravo in odločanje, ni javno. To pa je vse, kar se nahaja v 

internem delu spisa.3 Dejstvo, da Ustavno sodišče interne dokumente, ki služijo 

                                            
3 Tudi primerjalnopravno je mogoče ugotoviti, da so interni dokumenti sodišča tajni in ne tvorijo 
dela spisa ter se pogosto tudi hranijo ločeno. Na primer, pri nemškem Zveznem ustavnem sodišču 
(v nadaljevanju BVerfG) glasovanja, osnutki odločitev, predlogi sprememb in formulacij ter 
opombe, pripombe in ostali predlogi sodnika poročevalca v skladu s 34. členom Poslovnika 
BVerfG (Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts, z dne 19. november 2014, BGBl. 
2015 I, str. 286) niso sestavni del spisa. Podobno drugi odstavek 63. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča Republike Hrvaške ne dovoljuje dostopa do teh dokumentov drugim kot sodnikom in 
svetovalcem sodišča. 
Tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice dostop do internega dela spisa ni dovoljen, pod 
določenimi pogoji so dostopni le tisti dokumenti v spisu, ki so vloženi na sodišče (drugi odstavek 
40. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, 
MP, št. 7/94 – EKČP). Vlagatelji so na to opozorjeni pri oddaji vloge 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Practical_arrangements_ENG.pdf). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Practical_arrangements_ENG.pdf
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odločanju, hrani v spisu, čeprav v ločenem delu spisa, ne more pomeniti, da morajo biti ti 

dostopni javnosti. Razkritje internega dela spisa bi dejansko pomenilo razkritje sicer tajne 

deliberacije Ustavnega sodišča.  

 

11. Čeprav zavrnitev vpogleda v spis Ustavnega sodišča lahko sega na področje pravice 

iz 39. člena Ustave, iz vsega navedenega jasno izhaja, da za zavrnitev dostopa do 

informacij iz internega dela spisa obstajajo utemeljeni ustavno dopustni razlogi. 

 

12. Ugovor vlagatelja je neutemeljen, zato ga je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 4. člena ZUstS v 

sestavi: podpredsednik dr. Matej Accetto ter sodnice in sodnika dr. Rok Čeferin, dr. Dunja 

Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep 

je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Matej Accetto 

Podpredsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


