
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-327/20-17  

Datum:  2. 2. 2022 

 

 

PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA 
ACCETTA K ODLOČBI ŠT. U-I-327/20 Z DNE 20. 1. 2022, KI SE 

MU PRIDRUŽUJE SODNICA DR. KATJA ŠUGMAN STUBBS 
 

 

1. Pričujoča zadeva se zunanjemu opazovalcu delovanja Ustavnega sodišča morda lahko 

na videz vsaj v enem pogledu zazdi protislovna: Ustavno sodišče, ki že dlje opozarja na 

preveliko obremenjenost zaradi visokega pripada vse kompleksnejših zadev, je z odločbo 

ugotovilo protiustavnost ureditve, ki je njegovo sodno breme skušala zmanjšati. 

 

2. Še več – v prid izpodbijani ureditvi iz Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) govori tudi 

nekaj vsebinskih razlogov, ki jih je Ustavno sodišče pri odločanju prav tako imelo pred 

očmi. Pri presojanju prostorskih izvedbenih aktov gre za specifično strokovno področje, ki 

lahko vključuje tudi potrebo po podrobnejšem ugotavljanju dejstev, kar govori v prid 

obravnavi na ustrezno specializiranem sodišču. Poleg tega lahko ohranjanje izključne 

pristojnosti za tovrstno presojo v rokah Ustavnega sodišča v luči razvijajočih se zahtev 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prava EU v prihodnje 

odpira še nova vprašanja z vidika zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva nasploh 

oziroma pri presoji vplivov na okolje; ta pa lahko vodijo vsaj še v dodatno obremenitev 

Ustavnega sodišča. 

 

3. Zakaj sem potemtakem sam pritrdil (skoraj soglasni) odločitvi Ustavnega sodišča, da je 

bila zakonska ureditev, ki je pristojnost za presojo zakonitosti prostorskih izvedbenih 

aktov skupaj s pooblastilom, da te akte v primeru ugotovljene nezakonitosti razveljavi ali 

odpravi, poverila (tudi) Upravnemu sodišču, v neskladju z Ustavo? Zato, ker sledim 

razlogovanju iz odločbe, da veljavna ustavna ureditev drugačne odločitve ne dopušča; da 

torej Ustava v tem oziru Ustavnemu sodišču podeljuje izključno pristojnost, v katero brez 

spremembe Ustave ni mogoče poseči. Na to tudi po moji presoji ne more vplivati 

argument, da redna sodišča že sicer pri odločanju niso dolžna uporabiti podzakonskega 

predpisa ali drugega splošnega pravnega akta, če menijo, da je nezakonit (institut 

exceptio illegalis) – z možnostjo neuporabe predpisa (ki je omejena na (ne)učinkovanje 

predpisa v konkretni zadevi) ni mogoče utemeljiti možnosti (splošno obvezujoče) 

razveljavitve ali odprave tega predpisa. 

 

4. Ob obstoječi ustavni ureditvi je torej tudi po moji oceni edina mogoča odločitev ta, ki jo 

je sprejela odločba in sem jo podprl tudi sam. To pa ne pomeni, da pristojnost za presojo 
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tovrstnih podzakonskih aktov nikoli ne more biti podeljena Upravnemu sodišču. Le da 

Državni zbor tega ne more doseči zgolj v vlogi zakonodajalca, ampak mora to najprej 

urediti kot ustavodajalec, z ustrezno spremembo Ustave. 

 

5. Ob tem, končno, tudi ne morem spregledati, da je pred dvanajstimi leti (tudi) o taki 

spremembi Ustave že potekal resen razmislek. Predlog za začetek postopka za 

spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije,1 ki je na splošno 

naslavljal že tedaj prepoznani problem visokega pripada zadev na Ustavnem sodišču in z 

njim povezanih težav pri učinkovitem izvajanju njegove vloge varuha ustavnosti ter 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je predvideval tudi novo ustavno določbo, ki bi 

dopuščala, da zakonodajalec presojo podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih 

skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, s kvalificiranim 

zakonom prenese na drugo sodišče.2 

 

6. Taka sprememba Ustave, ki bi poleg vprašanja iz pričujoče zadeve lahko tudi 

splošneje naslovila vprašanja pristojnosti oziroma dostopa do Ustavnega sodišča, je 

seveda še vedno mogoča. Ob veliki obremenjenosti Ustavnega sodišča v luči visokega 

pripada vse kompleksnejših zadev, zaradi česar se ob bolj kot ne izčrpanih notranjih 

rezervah podaljšuje tudi povprečni čas odločanja v posamezni zadevi, se mi ponovni 

razmislek o tovrstni prenovi ustavne ureditve (dostopa do) Ustavnega sodišča zdi celo 

nujno potreben. Ne zato, da bi se Ustavno sodišče lažje rešilo večjega števila zadev, 

ampak da bi se lahko učinkovito osredotočilo na obravnavo tistih zadev, v katerih 

postavlja splošno pomembne precedenčne standarde ustavnopravnega varstva. 

 

7. Dokler ne pride do ustrezne spremembe Ustave, pa tudi po moji oceni Ustava ne 

dopušča takšne rešitve na zakonski ravni, kot jo je sprejela v pričujoči zadevi izpodbijana 

ureditev. 

 

 

 

       dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 

 

 

             dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

               Sodnica 

                                            
1 Predlog Vlade z dne 18. 3. 2010, EVA 2009-2011-0037. 

2 Glej prav tam, str. 4 in 10–11. Ustavno sodišče bi sicer v takem primeru ohranilo možnost (glej 

prav tam, str. 5 in 13–14), da v primeru obravnave ustavne pritožbe ali presoje zakonske ureditve, 

ki jo podrobneje razčlenjuje podzakonski predpis, tudi samo opravi presojo ustavnosti takega 

predpisa oziroma splošnega akta. 


