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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA 
ACCETTA K ODLOČBI ŠT. U-I-368/18 Z DNE 7. 4. 2022, KI SE 

MU PRIDRUŽUJE SODNIK DR. RAJKO KNEZ  
 

 

1. Odločbo sem lahko podprl. Po vsebini naslavlja razmeroma enostavno situacijo, ko 

občina izvede kategorizacijo javne poti, ki poteka (tudi) po zasebnih zemljiščih, ne da bi 

pred tem z lastnikom sklenila pravni posel za pridobitev teh zemljišč oziroma dosegla 

razlastitev. Kot je Ustavno sodišče ugotovilo v vrsti svojih odločb, tako postopanje ni 

pravno dopustno. S tem stališčem v celoti soglašam in obžalujem, da še vedno prihaja do 

primerov, v katerih občine ne postopajo ustrezno. Vendar pa se mi zdi pomembno, da 

vendarle pojasnim še svoje stališče glede presoje upoštevnosti subjektivnega roka za 

vložitev pobude v skladu s tretjim odstavkom 24. člena ZUstS, ki ga je s sklicem na sodbo 

Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi Gros proti 

Sloveniji naslovila tudi pričujoča odločba. 

 

2. V zadevi Gros proti Sloveniji je ESČP presojalo odločitev Ustavnega sodišča, ki je 

pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti spornih odlokov zavrglo 

kot prepozno, ker je štelo, da se pobudnik ni mogel sklicevati na subjektivni rok, ker ni 

pojasnil, zakaj se s kategorizacijo ni mogel seznaniti že pred zatrjevanim trenutkom 

seznanitve oziroma v času teka objektivnega roka. ESČP je v svoji sodbi podalo 

naslednje ključne ugotovitve: 

 

"29. V tej zvezi sodišče ugotavlja, da upoštevne določbe ZUstS (glej 14. 

odstavek zgoraj) od pobudnika, ki se sklicuje na subjektivna merila za 

določitev začetka teka upoštevnega enoletnega roka, ne zahtevajo, da 

dokaže, da za nastanek škodljivih posledic ni mogel izvedeti prej. Prav tako 

sodna praksa ustavnega sodišča, na katero se sklicuje vlada (glej 15. 

odstavek zgoraj), zagotavlja zelo omejeno podporo za uvedbo take zahteve. 

Sodišče tudi ugotavlja, da je ustavno sodišče v številnih sklepih sprejelo 

pobudnikove navedbe v zvezi s časom, v katerem se je seznanil s škodljivimi 

posledicami izpodbijanih predpisov (glej 16. odstavek zgoraj). Glede na vse 

to sodišče dopušča, da je bilo pritožniku težko predvideti, kateri dokazi bi 

lahko šteli za primerne za izpolnjevanje subjektivnih meril, ki določajo roke za 
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vložitev pobude pri ustavnem sodišču, in zlasti, da se od njega pričakuje, da 

pojasni, zakaj tega ni mogel storiti prej. 

 

30. Ponovno poudarjajoč, da je temeljna naloga pristojnih nacionalnih 

organov, da odločijo o dopustnosti in pomembnosti dokazov (glej Schenk 

proti Švici, 12. julij 1988, 46. odstavek, serija A, št. 140, in Engel in drugi proti 

Nizozemski, 8. junij 1976, 91. odstavek, serija A, št. 22), sodišče ne more 

presojati, kdaj naj bi se štelo, da je pritožnik »izvedel« za nastanek 

omenjenih škodljivih posledic. Vendar sodišče ugotavlja, da je ustavno 

sodišče pričakovalo, da pobudnik dokaže, da tega ni mogel storiti prej kljub 

odsotnosti navedb ali dokazov, ki bi nasprotovali časovnemu okviru, ki ga je 

predložil v pobudi za oceno ustavnosti (primerjaj z zadevo Peršuh proti 

Sloveniji (sklep) [Odbor], št. 66721/14, 34. odstavek, 28. november 2017). 

Poleg tega se zdi, da to konkretno pričakovanje ni temeljilo na kakršni koli 

zakonski zahtevi, ki ureja dostop do ustavnega sodišča v tovrstnih postopkih 

(glej 14. odstavek zgoraj). Sodišče zato meni, da je ustavno sodišče naložilo 

preveliko breme pritožniku, ki je bilo poleg tega nepredvidljivo, glede na 

okoliščine obravnavanega primera, in tako porušilo potrebno pravično 

ravnotežje med legitimnim ciljem zagotavljanja skladnosti s formalnimi pogoji 

za vložitev na eni strani in pravico dostopa do sodišča na drugi strani." 

 

3. Sporočilo ESČP seveda – kot Ustavno sodišče sicer – spoštujem in pritrjujem temu, da 

mu pričujoča odločba želi slediti. V tem oziru sem podprl tudi izrecni sklic na to sodbo 

ESČP in njeno upoštevnost za spremembo stališča, ki ga vsebuje 11. točka obrazložitve 

odločbe. Vendarle pa to sporočilo ni povsem enoznačno in po moji presoji terja dodaten 

razmislek, predvsem v tem smislu, kako (naj) to stališče na splošno vpliva na sobivanje 

objektivnega in subjektivnega roka v tretjem odstavku 24. člena ZUstS. V nadaljevanju se 

zato najprej na kratko posvečam dosedanji presoji Ustavnega sodišča glede upoštevnosti 

subjektivnega roka, nato pa še vprašanju, na kakšen način na to presojo (lahko) vpliva 

sodba ESČP v zadevi Gros proti Sloveniji. 

 

 

(Prvotna) presoja Ustavnega sodišča 

 

4. Tretji odstavek 24. člena ZUstS določa: 

 

"Kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 

pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma 

v pravni položaj pobudnika, se pobuda lahko vloži v enem letu od njegove 

uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za 

nastanek škodljivih posledic." 

 

Določa torej objektivni (v enem letu od uveljavitve predpisa) in subjektivni (v enem letu od 

seznanitve z nastankom škodljivih posledic) rok za vložitev pobude, ki ju ločuje veznik 
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"oziroma". Kako je treba razumeti ta roka in razmerje med njima, vsaj zame brez razlage 

ni povsem nedvoumno. Enako je očitno štelo tudi Ustavno sodišče, ko je že pred leti to 

vprašanje naslovilo v svoji presoji. 

 

5. Razmerje med objektivnim in subjektivnim rokom je pomembno naslovil (sicer kratko 

obrazložen) sklep Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-267/10 iz novembra 2012,1 ki se v 

ključnem delu obrazložitve glasi: 

 

"5. Zakonodajalec je v tretjem odstavku 24. člena ZUstS rok za vložitev 

pobude zoper podzakonske predpise in akte, izdane za izvrševanje javnih 

pooblastil (kadar ti neposredno posegajo v pravice, pravne interese oziroma 

pravni položaj pobudnika), določil tako, da ga je vezal na čas enega leta po 

uveljavitvi predpisa (t. i. objektivni rok), oziroma na čas enega leta po tem, ko 

je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic (t. i. subjektivni rok). Iz 

navedenega izhaja, da je za presojo pravočasnosti vložitve pobude za 

začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa prvenstveno 

upošteven zakonsko določen objektivni rok, kar je razumljivo, saj se predpisi 

objavljajo v uradnih glasilih, objava pa je namenjena prav temu, da se vsi, ki 

jih predpis zadeva, z njim lahko seznanijo pred njegovo uveljavitvijo. To, da 

zakonodajalec dopušča tudi subjektivni rok, glede na navedeno ne more 

pomeniti zanikanje objektivnega roka. Pomeni le to, da nekatere škodljive 

posledice lahko nastanejo že s samo uveljavitvijo predpisa, nekatere 

škodljive posledice pa so že po svoji naravi takšne, da lahko nastanejo šele z 

njegovim izvrševanjem. V slednjih primerih pa bi vezanost zgolj na objektivni 

rok pomenila prehudo omejitev in zato zakon dopušča tudi subjektivni rok, ki 

je vezan na to, kdaj je posameznik izvedel za nastanek škodljivih posledic. 

Ker je ta trenutek po naravi stvari odvisen od subjektivnih okoliščin na strani 

pobudnika, je pomembno, da ta izčrpno in prepričljivo utemelji trditev o tem, 

kdaj je izvedel za nastanek škodljivih posledic, ter pri tem navede tudi vsa 

dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče to njegovo trditev preveriti 

in oceniti. Dokazno breme o obstoju teh dejstev in okoliščin je torej v tem 

primeru povsem na strani pobudnika, presoja Ustavnega sodišča pa je 

odvisna zlasti od prepričljivosti pobudnikove utemeljitve. 

  

6. Pobudniki, ki se sklicujejo na subjektivni rok, bi zato morali dokazati, da so 

za nastanek škodljivih posledic, ki jih zatrjujejo, lahko izvedeli šele določen 

čas po uveljavitvi predpisa, in utemeljiti, zakaj ta čas ne more segati izven 

časovnega okvira enega leta pred vložitvijo pobude. […]" 

 

6. To stališče Ustavnega sodišča iz sklepa št. U-I-267/10 je po moji oceni mogoče ali celo 

treba brati na sledeči način: 

 

                                            
1 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-267/10 z dne 15. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 90/12). 
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1) pri presoji pravočasnosti ima prvenstvo objektivni rok (od naslovnikov norm se 

pričakuje oziroma zanje velja pravna domneva, da so seznanjeni z objavljenimi 

predpisi); 

 

2) (le) v primerih, kadar škodljive posledice nastanejo (na splošno ali za konkretnega 

pobudnika) šele po uveljavitvi predpisa (z njegovim izvrševanjem), pa pride v 

poštev subjektivni rok, ki je vezan na trenutek seznanitve z nastankom škodljivih 

posledic; 

 

3) v primerih iz točke 2) mora pobudnik trditev o trenutku seznanitve izčrpno in 

predvsem prepričljivo utemeljiti; 

 

4) pobudnik mora tako dokazati tudi, da za nastanek škodljivih posledic ni mogel 

izvedeti že ob uveljavitvi predpisa in tudi ne v obdobju več kot leto dni pred 

vložitvijo pobude. 

 

7. Temu dodajam še par vsebinskih poudarkov, po moji presoji pomembnih za 

razumevanje – in splošno uporabnost – stališča, ki izhaja iz sklepa št. U-I-267/10. 

 

8.  Prvič, zadeva št. U-I-267/10 se je nanašala na izpodbijanje uredbe o emisiji snovi v 

zrak iz naprav za proizvodnjo cementa oziroma tiste njene določbe, ki je določala mejno 

koncentracijo benzena v odpadnih plinih za vsak izpust iz peči za žganje cementnega 

klinkerja. V takem kontekstu lahko razumem razlogovanje, ki po eni strani pritrjuje 

prvenstvu objektivnega roka, po drugi pa utemeljuje smiselnost subjektivnega roka za 

tiste primere, ko do škodljivih posledic ne pride že s samo uveljavitvijo predpisa, ampak 

šele z njegovim izvrševanjem. Za določenega pobudnika bodo namreč škodljive 

posledice (prevelika koncentracija benzena v odpadnih plinih) lahko res nastopile šele 

kasneje, v takih primerih pa bi bilo – ob neposrednem učinkovanju predpisa – nerazumno 

šteti, da zaradi zamujenega objektivnega roka pobude ne more več vložiti. 

 

9. Drugič, kot vsaj sam razumem povzete korake presoje iz sklepa št. U-I-267/10, četrti 

korak v navedeni zadevi morda niti ni bil mišljen kot samostojni pogoj za pravočasnost 

pobude, ampak izpeljava splošnih izhodišč v konkretni zadevi – po takem branju citirana 

5. točka obrazložitve pojasnjuje splošna izhodišča in breme pobudnika na splošno, 6. 

točka obrazložitve pa nato v luči teh splošnih izhodišč opravi presojo konkretnih 

pobudnikov v obravnavani zadevi. 

 

10. Tretjič, razumljeno na tak način bi sam korak 4) oziroma prvo poved citirane 6. točke 

obrazložitve sklepa št. U-I-267/10 razumel kot presojo Ustavnega sodišča, ali so 

pobudniki v konkretni zadevi zadostili zahtevam obeh predhodnih korakov: najprej, da gre 

za situacijo, ko škodljive posledice niso nastale že s samo uveljavitvijo predpisa (to je 

pomen besed "da so za nastanek škodljivih posledic … lahko izvedeli šele določen čas 

po uveljavitvi predpisa", razumljenih v luči besedila iz predhodne točke obrazložitve 

"nekatere škodljive posledice pa so že po svoji naravi takšne, da lahko nastanejo šele z 
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njegovim izvrševanjem"); ter nato še, da so zadostili tudi pogojem subjektivnega roka (kar 

pa nekoliko okorno izražajo besede "zakaj ta čas ne more segati izven časovnega okvira 

enega leta pred vložitvijo pobude"). 

 

11. V vsakem primeru se je v kasnejših odločitvah Ustavno sodišče na to stališče 

sklicevalo nekoliko drugače in vsaj mestoma nekoliko nerodno. V sklepu št. U-I-124/12, 

U-I-125/12, U-I-126/12, U-I-127/12 z dne 12. 12. 2013, ki se je nanašal na kategorizacije 

občinskih cest, je najprej v celoti povzelo 5. točko obrazložitve sklepa št. U-I-267/10, nato 

pa zapisalo: "Pobudniki, ki se sklicujejo na subjektivni rok, bi zato morali dokazati, da so 

za nastanek škodljivih posledic, ki jih zatrjujejo, lahko izvedeli šele določen čas po 

uveljavitvi predpisa, in utemeljiti, zakaj ta čas ni mogel segati v časovni okvir enega leta 

pred vložitvijo pobude."2 Morda je prav ta nerodnost posledično vodila v še eno kasnejšo 

spremembo, po kateri se je namesto na rok enega leta (šteto nazaj) od dneva vložitve 

pobude Ustavno sodišče začelo sklicevati na rok enega leta (šteto naprej) od dneva 

uveljavitve predpisa: "Da bi bila pobuda, ki jo je pobudnik vložil [na določeni datum], 

upoštevaje subjektivni rok, vložena pravočasno, bi moral pobudnik glede na navedeno v 

prejšnji točki obrazložitve dokazati, da je za nastanek škodljivih posledic na podlagi 

izpodbijanega odloka lahko izvedel šele določen čas po njegovi uveljavitvi, in prepričljivo 

izkazati, zakaj ta čas ni mogel segati v okvir enega leta od uveljavitve izpodbijanega 

predpisa."3 V tem oziru je bila prvotna dikcija iz sklepa št. U-I-267/10 ustreznejša kot 

kasnejša, saj je – pod predpostavko, da je subjektivni rok izjemoma utemeljena izjema od 

primarnega objektivnega roka – ključno, ali je pobudnik pobudo vložil v enem letu od 

možnosti seznanitve, ne pa, da se s posledicami ne bi mogel seznaniti znotraj prvega leta 

po uveljavitvi predpisa.4 V zadevi Gros je sicer Ustavno sodišče v sklepu poudarilo, da 

pobudnik ni izkazal niti, zakaj se s kategorizacijo ni mogel seznaniti že pred vročitvijo 

odločbe, kar je navajal kot trenutek seznanitve z nastankom škodljivih posledic. 

 

 

Sporočilo sodbe ESČP v zadevi Gros proti Sloveniji 

 

12. Sodba ESČP v ključnem, zgoraj citiranem delu obrazložitve po moji oceni vsebuje 

predvsem dva poudarka. Prvi, vsebovan v citirani 29. točki obrazložitve, je ugotovitev, da 

                                            
2 Nerodnost je v zamenjavi besedne zveze "izven časovnega okvira" z besedno zvezo "v časovni 

okvir". 

3 Tako denimo tudi v zadevi Gros (sklep št. U-I-149/16 z dne 20. 2. 2018, 4. točka obrazložitve), pa 

tudi v sklepih št. U-I-217/16 z dne 24. 10. 2019, 6. točka obrazložitve,  in št. U-I-21/18 z dne 11. 5. 

2020, 3. točka obrazložitve. Včasih pa tega besedila sploh ni navajalo (tako npr. v sklepu št. U-I-

314/13 z dne 7. 1. 2015). 

4 Če bi denimo pobudnik prepričljivo izkazal, da se je z nastankom škodljivih posledic lahko 

seznanil šele teden dni pred iztekom objektivnega roka, to ne bi pomenilo, da bi zanj prišel v 

poštev zgolj objektivni rok in bi moral morebitno vlogo spisati v nekaj dneh, ampak bi tudi v tem 

primeru zanj moral priti v poštev subjektivni rok enega leta od trenutka seznanitve z nastankom 

škodljivih posledic. 
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ne na podlagi zakonske ureditve ne na podlagi presoje Ustavnega sodišča pritožnik v 

postopku pred ESČP ni mogel enostavno predvideti, kako bi lahko dokazoval 

pravočasnost pobude, še zlasti pa, da bi moral pojasniti, zakaj tega ni mogel storiti prej. 

 

13. To sporočilo jemljem resno, čeprav mu je treba dodati drobno opombo. ESČP v svoji 

obrazložitvi (glej citirano besedilo v 2. točki mnenja zgoraj) navede, da presoja Ustavnega 

sodišča, na katero se je v postopku sklicevala Vlada, "zagotavlja zelo omejeno podporo 

za uvedbo take zahteve", medtem ko naj bi Ustavno sodišče v številnih zadevah sprejelo 

pobudnikove navedbe v zvezi s časom, v katerem se je seznanil s škodljivimi posledicami 

izpodbijanih predpisov. V zvezi s slednjo ugotovitvijo se ESČP sklicuje na sedem odločb, 

sprejetih med letoma 2009 in 2012,5 vseh sedem še pred zgoraj citirano odločitvijo v 

zadevi št. U-I-267/10, v kateri je Ustavno sodišče pomembno naslovilo razmerje med 

objektivnim in subjektivnim rokom. Ustavnosodna presoja, na katero se je sklicevala 

Vlada in ki po presoji ESČP pomeni zelo omejeno podporo taki zahtevi, pa je vsebovala 

osemnajst sklepov, sprejetih od konca leta 2012 do leta 2016,6 med katerimi je bil 

najstarejši tisti v zadevi št. U-I-267/10. Ti dve skupini odločitev bi bilo torej mogoče 

razumeti tudi tako, da je prišlo do zasuka v ustavnosodni presoji (kar je možna in včasih 

potrebna kakovost razvoja pravnega reda, ki jo poznajo vsa sodišča, tudi ESČP), ki pa je 

bil nato dosleden; oziroma da je (šele) s sprejetjem odločitve v zadevi št. U-I-267/10 

Ustavno sodišče izrecno naslovilo vprašanje upoštevnosti subjektivnega roka in po njej 

dosledno – čeprav včasih nekoliko nerodno – vztrajalo pri v tisti zadevi začrtanih pogojih 

zanjo. 

 

14. V vsakem primeru drugi poudarek, vsebovan v 30. točki obrazložitve sodbe ESČP, 

odsotnost sporne zahteve v besedilu zakona še poveže z odsotnostjo nasprotujočih 

navedb ali dokazov, ki bi torej nasprotovali zatrjevanemu časovnemu okviru. Temu v isti 

točki obrazložitve sledi pomemben sklep ESČP: "Sodišče zato meni, da je ustavno 

sodišče naložilo preveliko breme pritožniku, ki je bilo poleg tega nepredvidljivo, glede na 

okoliščine obravnavanega primera, in tako porušilo potrebno pravično ravnotežje med 

legitimnim ciljem zagotavljanja skladnosti s formalnimi pogoji za vložitev na eni strani in 

pravico dostopa do sodišča na drugi strani." 

 

                                            
5 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I 202/08 z dne 9. 7. 2009; št. U-I-200/10 z dne 6. 7. 2011; 

št. U-I-208/10 z dne 20. 1. 2011; št. U-I-75/11 z dne 6. 7. 2011; št. U-I-204/11 z dne 29. 9. 2012; 

št. U-I-13/12 z dne 13. 9. 2012 in št. U-I-74/11 z dne 6. 7. 2011. 

6 Sklepi Ustavnega sodišča št. U-I-267/10 z dne 15. 11. 2012; št. U-I-203/12 z dne 13. 1. 2014; 

št. U-I-323/12 z dne 6. 3. 2014; št. U-I-237/12 z dne 7. 4. 2014; št. U-I-203/13 z dne 23. 12. 2014; 

št. U-I-218/13 z dne 29. 12. 2014; št. U-I-147/13 z dne 2. 1. 2015; št. U-I-18/13 z dne 6. 1. 2015; 

št. U-I-239/13 z dne 17. 3. 2015; št. U-I-194/14 z dne 14. 10. 2015; št. U-I-117/14 z dne 15. 10. 

2015; št. U-I-181/14 z dne 16. 10. 2015; št. U-I-207/14 z dne 19. 10. 2015; št. U-I-118/14 z dne 

9. 2. 2016; št. U-I-136/15 z dne 2. 3. 2016; št. U-I-25/15 z dne 7. 3. 2016; št. U-I-79/15 z dne 7. 3. 

2016 in št. U-I-203/15 z dne 23. 3. 2016. 
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15. Kakšno je točno sporočilo ESČP iz te povedi? Kot ga berem, so bile za odločitev 

ESČP vendarle pomembno upoštevne okoliščine obravnavanega primera. Vendar pa se 

ta poudarek nemara ne more nanašati ne na sporno razumevanje zakonske ureditve ne 

na problem nepredvidljivosti, kot naj bi izhajal iz pretekle presoje Ustavnega sodišča, saj 

ne eden ne drugi od teh dveh vidikov po moji oceni ne moreta biti odvisna od okoliščin 

konkretne zadeve. Upoštevne okoliščine obravnavanega primera so lahko le te, da v 

konkretni zadevi ni bilo navedb ali dokazov, ki bi nasprotovali zatrjevanemu časovnemu 

okviru oziroma pravočasnosti. 

 

16. Kako je torej treba razumeti sodbo ESČP? Drznem si ugibati, da ne v tem smislu, da 

bi bilo na načelni ravni prepovedano omejevanje upoštevnosti subjektivnega roka 

oziroma pogojevanje uporabe subjektivnega roka z utemeljitvijo, da se je posameznik 

šele kasneje lahko seznanil z nastankom škodljivih posledic, zlasti zato, ker so šele 

kasneje sploh nastopile.7 

 

17. Drugo možno razumevanje sporočila te sodbe je, da mora biti splošna (oziroma 

samostojna) upoštevnost subjektivnega roka implikacija konkretne ubeseditve tretjega 

odstavka 24. člena ZUstS, ki upoštevnosti subjektivnega roka na tak – ali sploh 

kakršenkoli – način ne omejuje. Po tem razumevanju upoštevnost subjektivnega roka ne 

more biti sporna, čim pobudnik prepričljivo izkaže, kdaj je sam izvedel za nastanek 

škodljivih posledic. Do takega razumevanja sem sam zadržan, saj bi v praktičnem smislu 

povsem razvodenilo pomen objektivnega roka. Če v vseh primerih za pravočasnost 

zadošča enoletni subjektivni rok, potem ta seveda nujno vključuje tudi prvo leto po 

uveljavitvi predpisa.8 Objektivni rok bi v tem primeru služil le kot odvečni dodatek, ki bi 

zgolj – a pravno ne odločilno – pojasnil, da v prvem letu po uveljavitvi predpisa trenutka 

seznanitve s škodljivimi posledicami seveda ni treba utemeljevati. Ob predpostavki 

razumnega zakonodajalca bi zato vsaj sistematična razlaga zame vendarle narekovala 

razlago, ki bi tudi pomenu objektivnega roka pripisala ustrezno težo: navsezadnje je v 

tretjem odstavku 24. člena ZUstS naveden celo na prvem mestu. Stališče, ki ga je 

Ustavno sodišče zavzelo in obrazložilo v zadevi št. U-I-267/10, mu je tak pomen pripisalo 

in zame tudi ni nerazumno ali arbitrarno. Pri tem, kot rečeno, tudi nisem povsem 

                                            
7 Takšno je, kot razumem, tudi stališče v nemški praksi, kjer zakon določa le objektivni rok, je pa 

ustavno sodišče v izjemnih primerih za pravočasne štele tudi vloge po izteku objektivnega roka, če 

se prizadeti posameznik z negativnimi posledicami predpisa ni mogel seznaniti prej ali ker so zanj 

negativne posledice nastale šele po izteku objektivnega roka. Za ta poudarek se zahvaljujem 

poročilu službe za analize SAMS, ki se sklicuje na komentar T. Barczak, BVerfGG, 

Mitarbeiterkommentar zum Bundesverfassugsgerichtsgesetz, De Gruyter, Göttingen 2018, str. 

1360–1362, robne točke 137–139. Obstajajo pa tudi ureditve, ki subjektivnega roka sploh ne 

predvidevajo. 

8 Vložena pobuda že sama po sebi utemeljuje, da je po mnenju pobudnika zaradi izpodbijanega 

predpisa prišlo do škodljivih posledic zanj; kadar je ta pobuda vložena prej kot v enem letu po 

uveljavitvi predpisa, do teh škodljivih posledic že po naravi stvari ni moglo priti več kot eno leto 

pred vložitvijo pobude. 
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prepričan, da je Ustavno sodišče takšno stališče po navedeni zadevi uporabljalo tako 

nedosledno, da bi bila zavzeta razlaga zakonske določbe za naslovnike upoštevno 

nepredvidljiva. 

 

18. Tretje možno sporočilo pa večjo težo pripiše vprašanju, ali je v konkretni zadevi 

pobudnikovo zatrjevanje pravočasnosti izpodbijano z nasprotujočimi navedbami ali 

dokazi. Kolikor se ESČP pri svoji odločitvi opira prav na konkretne okoliščine 

obravnavane zadeve, se zdi, da ima pred očmi (tudi) ta vidik. To bi lahko pomenilo, da bi 

bilo v spornih primerih še pred odločitvijo o pravočasnosti pobude treba vzpostaviti 

kontradiktornost in nasprotni udeleženki dati možnost, da pravočasnosti argumentirano 

ugovarja. V tem primeru bi vsaj načeloma ugovor lahko temeljil tudi na trditvi, da gre za 

predpis, ki je sporne učinke imel že ob uveljavitvi, ter da bi se pobudnik z njim lahko 

seznanil že ob prvotni objavi. V skladu s to tretjo razlago stališča iz sodbe ESČP bi v 

takem primeru, ko bi torej obstajali nasprotujoči navedbe ali dokazi, (vsaj načeloma 

lahko) šlo za drugačne konkretne okoliščine, ki bi utemeljevale tudi zahtevo po 

pobudnikovi utemeljitvi, zakaj zanj ni upošteven objektivni rok, ampak mora priti v poštev 

subjektivni rok. 

 

19. Nekatera od zgoraj opredeljenih vprašanj še niso razrešena in jih tudi pričujoča 

zadeva neposredno ne naslavlja. Čeprav spoštujem odločitev ESČP in sem lahko podprl 

tudi izrecno omembo sodbe v zadevi Gros proti Sloveniji, ki gotovo terja prilagoditev 

stališč Ustavnega sodišča, pa sem vendarle zadržan do take razlage njenega sporočila, 

ki bi v celoti – in na načelni ravni z implikacijami tudi onkraj vprašanj občinskih odlokov o 

kategorizacijah cest – razvodenila pomen objektivnega roka v tretjem odstavku 24. člena 

ZUstS. Natančna opredelitev sobivanja objektivnega in subjektivnega roka v tej določbi 

pa nemara ostaja odprta in jo bo morda morala izrecneje nasloviti katera izmed bodočih 

zadev. 
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