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1. UVOD 

Odločbe Ustavnega sodišča so zaradi svojega pomena in družbenih tém, ki jih obravnavajo, 

vsakič predmet poglobljenih analiz in debat tako v strokovni kot laični javnosti. Odločbe z 

načinom izvršitve pa navadno še posebej razdelijo javnost, saj odpirajo temeljna vprašanja o 

delovanju ustavne demokracije in položaja Ustavnega sodišča v sistemu delitve oblasti. Debata 

o obsegu in legitimnosti pristojnosti Ustavnega sodišča pa navadno, akademskemu pristopu 

opazovalcev navkljub, izvira predvsem iz dejanskih okoliščin zadeve in v njej obravnavanega 

pravnega vprašanja, in ne toliko iz abstraktno-teoretskih pomislekov vpletenih.  

Namen tega projekta in pričujočega izdelka pa ni nevtralizacija prej omenjene debate, temveč 

spoznavanje obsega pristojnosti Ustavnega sodišča ter podajanje teoretičnih temeljev zanje. 

Namen je tako vzpostaviti teoretično ogrodje za obravnavanje instituta načina izvršitve, ki bo 

omogočilo bolj izčiščeno, argumentirano in osredotočeno razpravo v strokovni javnosti, morda 

pa bo našlo pot tudi med pravne laike. 

Sodelujoči na projektu smo se prek navdiha in usmeritev spoštovanih mentorjev osredotočili 

na obsežen pregled prakse Ustavnega sodišča z namenom izločitve vseh tistih odločb, kjer je 

Ustavno sodišče določilo poseben način izvršitve. Temu pregledu je sledila vsebinska in 

statistična analiza prakse Ustavnega sodišča pri uporabi pooblastila iz 40. člena ZUstS. 

Po opravljeni analizi je bil cilj vzpostaviti poseben metodološki okvir za razmejevanje med 

načini izvršitve, jih definirati in nadalje ugotoviti, kateri faktorji v odločbi lahko vplivajo na 

uporabo posameznega načina izvršitve. Postavitev takega metodološkega okvira lahko v praksi 

služi kot opora pri delu odvetniških pisarn pri pisanju vlog, naslovljenih na Ustavno sodišče. 

Na teoretski ravni pa prispeva k boljšem razumevanju tega instituta in uresničevanju načela 

delitve oblasti pri uporabi pooblastila za določitev načina izvršitve. 

V upanju, da bo izdelek prispeval k razvoju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

v Republiki Sloveniji, je lahko nenazadnje tudi koristen učni pripomoček študentom prava pri 

študiju ustavnega prava. 

Sodelujoči v projektu se iskreno zahvaljujemo pedagoškima in delovnima mentorjema za 

koristne nasvete in predloge pri delu na projektu ter pomoč pri pisanju izdelka. 

Hvala Pravni fakulteti v Ljubljani za administrativno pomoč pri izvedbi projekta in dovoljenje 

za uporabo prostorov fakultete tekom izvajanja projekta. 
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Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki ter Evropskemu centru za reševanje sporov pa 

posebna zahvala za vso strokovno in tehnično podporo.  
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2. SPLOŠNO O INSTITUTU NAČINA IZVRŠITVE 

2.1. Ustavno sodstvo 

Izraz »ustavno sodstvo« v formalnem pomenu označuje poseben državni organ, ki ima na 

podlagi Ustave posebne in izključne sodne pristojnosti. Po svoji vsebini pa se nanaša na 

izvajanje sodnega nadzora ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ga izvršujejo tudi redna 

sodišča, ter na sodno reševanje vprašanj ustavnopravnega pomena, predvsem ustavnih pritožb, 

sporov o pristojnosti in odgovornosti najvišjih državnih funkcionarjev.1 

V slovenski ustavni ureditvi s tem izrazom v formalnem pomenu označujemo Ustavno sodišče 

Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče).2 

Ustavno sodišče nekdanje Socialistične Republike Slovenije, kot federalne enote prejšnje 

skupne države, je bilo ustanovljeno z Ustavo iz leta 1963. Petega junija 1963 so bili imenovani 

prvi predsednik in osem sodnikov tedanjega ustavnega sodišča. 

Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, pa je Ustavno sodišče dobilo nove pravne temelje, na 

katerih sloni danes in s katerimi se je začel postopek prehoda v sodoben in demokratičen 

družbeni red. Na podlagi Ustave Republike Slovenije iz leta 1991 (v nadaljevanju Ustava) in 

Zakona o Ustavnem sodišču iz leta 1994 (v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče dobilo 

močnejši pomen in pomembnejši položaj znotraj ureditve državne oblasti. 

Ustavno sodišče je v razmerju do drugih organov samostojen in neodvisen državni organ,3 

katerega pristojnosti so urejene v VIII. poglavju Ustave. Po opredelitvi pristojnosti tega organa 

so v nadaljnjih členih Ustave od 161 do 167 urejeni tudi sestava tega sodišča, volitve sodnikov, 

njihova predčasna razrešitev, trajanje mandata, nezdružljivost funkcije, imuniteta sodnikov ter 

število njihovih glasov potrebnih za odločanje. V 162. členu pa je izrecno določeno, da 

postopek pred Ustavnim sodiščem ureja zakon. 

Bralec Ustave pa bo v poglavju o Ustavnem sodišču zaman iskal opredelitev položaja 

Ustavnega sodišča znotraj klasičnega modela delitve oblasti. Ustava ga prav tako ne ureja v 

podpoglavju »Sodstvo«, kjer je sicer v 127. členu Vrhovno sodišče izrecno opredeljeno kot 

najvišje sodišče v državi. 

                                                   
1 Kaučič I., Grad F.; Ustavna ureditev Slovenije, 2008, str 333. 
2 Položaj Ustavnega sodišč (spletni vir) 
3 2. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) 
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Razjasnitev glede položaja Ustavnega sodišča zato prinaša prvi odstavek 1. člena ZUstS, kjer 

je zapisano sledeče: »Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in 

zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.«  

Iz omenjene opredelitve pristojnosti Ustavnega sodišča v Ustavi ter določitve njegovega 

položaja v ZUstS je torej jasno dvoje:  

- da je Ustavno sodišče nedvomno del sodne veje oblasti in  

- da ni dodatna oziroma četrta stopnja sojenja, temveč je izvzeto iz organizacijske piramide 

sodišč s splošno pristojnostjo in specializiranih sodišč, ki imajo skupen vrh v Vrhovnem 

sodišču Republike Slovenije. 4  

Primarni predmet presoje pred Ustavnim sodiščem torej niso kršitve materialnega ali 

postopkovnega prava v postopkih pred sodišči s splošno pristojnostjo in specializiranimi 

sodišči, še manj pa ugotavljanje dejanskega stanja v postopkih pred temi sodišči. Ima položaj 

varuha ustave ter na podlagi svojih pristojnosti in odgovornosti vsebinsko razlaga pomen 

ustavnih določb. 

Z ustavnosodno presojo (oceno) določa meje dopustnega ravnanja nosilcev oblasti, hkrati pa 

varuje posameznika pred oblastno samovoljo, ki se lahko manifestira v kršitvah njegovih 

ustavnih pravic zaradi ravnanja državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti 

in drugih nosilcev javnih pooblastil.  

Da bi se zagotovila učinkovitost delovanja Ustavnega sodišča je v 1. členu ZUstS jasno 

predvidena zavezujoča (obvezna) narava njegovih odločb. Odločbe Ustavnega sodišča 

učinkujejo s svojo izdajo, vendar lahko obveznost in odgovornost za spoštovanje njegovih 

odločitev ter udejanjanje njenih pravnih učinkov nosijo naslovniki odločb (če odločba učinkuje 

med strankami oziroma inter partes) oziroma vsakdo, vključno z zakonodajalcem (če odločba 

učinkuje proti vsem oziroma erga omnes). 5 

Napačno pa bi bilo trditi, da je Ustavno sodišče edini organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

Na podlagi 125. člena Ustave izhaja jasno načelo, da so vsi sodniki vezani na ustavo in zakon, 

kar pomeni, da lahko stranke v postopkih pred splošnimi ali specializiranimi sodišči izpodbijajo 

ustavnost in zakonitost splošnih ali posamičnih aktov. Še več, iz načela izčrpanosti pravnih 

                                                   
4 Tratnik J., Nekatera vprašanja o delu Ustavnega sodišča, 2012, str. 105. 
5 Dvajseta obletnica najvišjega pravnega akta (spletni vir)  
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sredstev iz odločb Ustavnega sodišča izhaja, da morajo stranke v postopkih abstraktne in 

konkretne presoje pred Ustavnim sodiščem izkazati, da so že v predhodnih postopkih 

uveljavljale kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 6   

Vendar kljub temu, da Ustavno sodišče ni izključni organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti 

je treba razumeti, da je v skladu s slovensko ustavno ureditvijo pristojno razveljaviti zakone 

samo Ustavno sodišče, ne pa tudi druga sodišča redna sodišča. Tak sistem ustavnosodnega 

varstva oziroma nadzora spada med t. i. koncentrirane (centralizirane) sisteme ustavnosodnega 

nadzora7, kjer je za nadzor ustavnosti ustanovljeno posebno telo, ki je edino pristojno 

razveljaviti protiustavne akte ali označiti ravnanja državnih organov za neustavna.  

Prav tako je pomembno, da redna sodišča spoštujejo odločbe ustavnega sodišča in sledijo 

stališčem v njihovih obrazložitvah, ter jih uporabljajo v svoji sodni praksi. Tako se zagotavlja 

primarnost ustavnih načel ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče 

seveda ne more imeti prve ali edine besede pri razlagi ustave, je pa tisti organ, ki določa meje 

ustavnoskladne razlage drugim državnim organom.  

Sicer je na splošno 'zadnja beseda' pri razlagi zakona pridržana rednemu sodstvu z vrhom v 

Vrhovnem sodišču RS. Le v primeru, ko je razlaga zakona izven mej ustavno sprejemljivega, 

jo lahko oziroma jo mora Ustavno sodišče nadomestiti s svojo. Njegove odločitve tako 

prispevajo k enotni uporabi prava, višji ravni pravne varnosti ter varstva človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. 

Jasno je torej, da se položaj in pristojnosti Ustavnega sodišča razlikujeta od položaja in 

pristojnosti rednih sodišč in drugih državnih organov, zato imajo lahko njegove odločbe in 

sklepi posebne učinke.  

2.1.1. Pristojnosti Ustavnega sodišča 

Kot omenjeno zgoraj je večina pristojnosti Ustavnega sodišča določena v posebnem poglavju, 

natančneje v 160. členu Ustave, ki pa v 11. alineji prvega odstavka dopušča, da se dodatne 

pristojnosti uredijo z zakonom. Med pristojnostmi Ustavnega sodišča sta po pomenu in deležu 

                                                   
6 Tratnik, J., Nekatera vprašanja o delu Ustavnega sodišča, 2012, str. 106. 
7 Grad, F., Kaučič, I., Zagorc, S., Ustavno pravo, 2016, str 577. 
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obravnavanih zadev najpomembnejši presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov ter 

odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.8 

1. Pristojnosti, opredeljene v prvem odstavku 160. člena Ustave, lahko razvrstimo v štiri 

skupine: 

- odločanje o medsebojni skladnosti splošnih pravnih aktov (1. do 5. alineja prvega 

odstavka 160. člena Ustave); 

- odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

s posamičnimi akti (6. alineja prvega odstavka 160. člena Ustave); 

- odločanje o sporih glede pristojnosti (7., 8. in 9. alineja prvega odstavka 160. člena 

Ustave); 

- odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank (10. alineja prvega 

odstavka 160. člena Ustave). 

Nadzor, ki ga Ustavno sodišče opravlja nad ustavnostjo in zakonitostjo aktov je represiven, kar 

pomeni, da se presoja ustavnosti splošnega pravnega akta opravlja po njegovem sprejetju. 9  

2. V drugem odstavku 160. člena Ustave pa je določena posebna pristojnost Ustavnega 

sodišča, ki se glasi: »Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega 

zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni 

skladnosti z ustavo. Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča«. 

Zapis omogoča edini primer t.i. preliminarne oziroma preventivne presoje ustavnosti v našem 

sistemu. Gre za situacijo, ko se omenjena presoja opravi pred dokončnim sprejetjem ali 

uveljavitvijo spornega akta. Državni zbor po izdaji mnenja Ustavnega sodišča takega spornega 

akta ne sme ratificirati, vse dokler protiustavnost, ki jo je Ustavno sodišče ugotovilo, ne bo 

odpravljena – bodisi s spremembo mednarodne pogodbe, bodisi s spremembo Ustave. 10 

Za naknadno (represivno) presojo mednarodnih pogodb, ki so že ratificirane z zakonom, 

Ustavno sodišče nima izrecno zapisane pristojnosti, vendar je pot za takšno pristojnost 

tlakovalo v odločbi z opravilno številko U-I-147/94, kjer je meritorno odločalo o ustavnosti 

Uredbe o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških 

pokojninah. Pristojnost za takšno presojo je Ustavno sodišče utemeljilo na ugotovitvi, da je 

predmetna uredba podzakonski akt, za presojo ustavnosti katerih pa ima Ustavno sodišče 

                                                   
8 Ustavno sodišče, Poročilo o delu 2018 (spletni vir) 
9 Kaučič I., Grad F.; Ustavna ureditev Slovenije, 2008, str. 335. 
10 Pavčnik M., Mavčič A., (ur.), Ustavno sodstvo, 2000, str. 199. 
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izrecno pooblastilo. S tem ko je presojalo ustavnosti Uredbe, pa se je posredno tudi izjasnilo 

glede ustavnosti same mednarodne pogodbe. 11 

Leto in pol po zgornji odločbi, je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da je pristojno tudi za oceno 

mednarodnih sporazumov, ratificiranih z zakoni. V 13. točki obrazložitve odločbe z opravilno 

številko Rm-1/97 je zapisalo, da »…če Ustavno sodišče ob takšni presoji ugotovi, da je določba 

mednarodne pogodbe v nasprotju z Ustavo, lahko zakon o ratifikaciji te pogodbe razveljavi, 

vendar ima takšna odločitev Ustavnega sodišča učinek samo v notranjepravni ureditvi. 

Nobenega vpliva pa nima ta odločitev na mednarodnopravno obveznost države, ki v takšnem 

primeru še vedno ostaja nespremenjena.« Razumen namen te pristojnosti je torej, da se 

protiustavna norma izloči iz notranjega prava, pa čeprav to lahko povzroči kršitev 

mednarodnopravnih obveznosti Republike Slovenije. 

3. Dodatno so posamezne pristojnosti Ustavnega sodišča določene drugje v Ustavi, mestoma 

v pripadajočem poglavju. Tako Ustavno sodišče: 

- odloča o pritožbah v postopku potrditve mandatov s strani Državnega zbora (3. 

odstavek 82. člena Ustave); 

- odloča o obtožbi zoper predsednika republike (109. člen Ustave); 

- odloča o obtožbi zoper predsednika vlade in zoper ministre (119. člen Ustave). 

4. Na podlagi 11. alineje prvega odstavka 160. člena Ustave so dodatne pristojnosti določene 

še v posameznih področnih zakonih:  

- 5.č člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na podlagi katerega Ustavno 

sodišče po odločitvi državnega zbora, da referenduma ne razpiše, odloča o zahtevi 

predlagateljev o preizkusu utemeljenosti odločitve državnega zbora12; 

- 47.a člen Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega Ustavno sodišče po zahtevi 

občinskega sveta odloča o ustavnosti in zakonitosti vložene zahteve za razpis 

referenduma13; 

                                                   
11 Pavčnik M., Mavčič A., (ur.), Ustavno sodstvo, 2000, str. 201. 
12 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – 

odl. US). 
13 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 
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- 90.c člen Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega Ustavno sodišče po zahtevi 

občinskega sveta ali župana odloča o ustavnosti in zakonitosti sklepa državnega zbora 

o razpustitvi občinskega sveta ali razrešitvi župana; 

- 50. člen Zakona o državnem svetu, na podlagi katerega Ustavno sodišče odloča o 

pritožbi prizadete osebe zoper odločitev državnega sveta, da se mandat ne potrdi. 

Ustavno sodišče lahko razveljavi odločitev državnega sveta in potrdi mandat ali pa 

pritožbo zavrne. V način izvrševanja tega člena je poseglo Ustavno sodišče z odločbo 

z opravilno številko U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 in sicer z določitvijo načina 

izvršitve odločbe, tako da, do drugačne zakonske ureditve lahko vloži pritožbo zoper 

odločitev Državnega sveta, sprejeto v postopku potrjevanja mandatov članov 

Državnega sveta, vsak kandidat in predlagatelj kandidata14; 

- 23. člen Zakona Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament, na podlagi katerega Ustavno sodišče odloča o pritožbi zoper odločitev 

državnega zbora o potrditvi izvolitve poslancev.15  

2.1.2. Sestava Ustavnega sodišča 

Na podlagi 163. člena Ustave sestavlja Ustavno sodišče devet sodnikov, vključujoč njegovega 

predsednika, ki ga za dobo treh let izvolijo sodniki med seboj. Predsednik Ustavnega sodišča 

ima možnost ponovitve mandata.16 V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki se izvoli na 

enak način. Predsednik opravlja funkcijo ustavnega sodnika, dodatno pa v skladu z 8. členom 

Poslovnika Ustavnega sodišča17 opravlja še druge naloge, kot so usklajevanje dela Ustavnega 

sodišča, sklicevanje in vodenje obravnav in sej Ustavnega sodišča, podpisovanje odločb in 

sklepov, skrb za vzpostavitev stikov z drugimi državnimi organi, sodelovanje s tujimi 

ustavnimi sodišči ter mednarodnimi organizacijami ter nadzor nad sodno upravo.  

Predsednik ustavnega sodišča ima v postopkih odločanja enakovreden glas z ostalimi ustavnimi 

sodniki. ZUstS mu poseben položaj pripisuje le v dveh primerih:  

- pri odločanju o izločitvi ustavnega sodnika (v primeru enakega števila glasov odloči 

glas predsednika) – 2. odstavek 33. člena ZustS; 

                                                   
14 Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – 

ZFDO-F in 81/18 – odl. US). 
15 Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17). 
16 Kaučič I., Grad F.; Ustavna ureditev Slovenije. 2008, str. 336. 
17 Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17). 
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- lahko razpiše javno obravnavo, tudi če za slednjo ni podan predlog najmanj treh 

ustavnih sodnikov – 2. odstavek 35. člena ZUstS. 

Sam postopek volitev ustavnih sodnikov je urejen v členih od 11 do 15 ZUstS. Obveznost 

predsednika ustavnega sodišča je, da najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata ustavnega 

sodnika o tem obvestiti predsednika republike in državni zbor. S tem se tudi uradno začne 

postopek izvolitve ustavnega sodnika. Predsednik nato v roku 30 dni v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavi poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika 

ustavnega sodišča ter določi rok za zbiranje predlogov. Rok za zbiranje predlogov ne sme biti 

krajši od 30 dni, razen v primeru predčasnega prenehanja mandata, ko rok ne sme biti krajši od 

15 dni. Vsak predlog za posameznega kandidata mora biti obrazložen in priloženo mu mora 

biti tudi soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.18 Kandidat 

lahko odstopi od kandidature do začetka glasovanja.19 

Predsednik nato kandidata ali kandidate predlaga Državnemu zboru v izvolitev. 

Ustavnega sodnika državni zbor izvoli s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.20 

Za ustavnega sodnika je lahko izvoljen pravni strokovnjak, ki je državljan Republike Slovenije 

in je star najmanj štirideset let. 21 Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo 

biti ponovno voljeni.22 Izjema glede trajanja mandata je določena v drugem odstavku 165. člena 

Ustave, ki se glasi: »Po izteku časa, za katerega je bil ustavni sodnik izvoljen, opravlja funkcijo 

še do izvolitve novega sodnika.« 

Izvoljeni sodnik mora pred državnim zborom podati prisego, s katero se zavezuje, da bo svojo 

sodniško funkcijo opravljal po Ustavi in zakonu ter deloval za blaginjo Slovenije. Dan prisege 

se šteje kot pričetek mandata funkcije ustavnega sodnika. Sodniki Ustavnega sodišča nosijo 

službeno oblačilo opredeljeno v 20. členu ZUstS, imenovano sodniška toga. 

Ustavni sodnik mora najkasneje v treh mesecih po izvolitvi prenehati opravljanje dejavnosti, 

ki je nezdružljiva s funkcijo ustavnega sodnika. V nasprotnem primeru mu funkcija preneha. 

Funkcija ustavnega sodnika, v skladu s 14. členom ZUstS ni združljiva: 

                                                   
18 12.člen ZUstS. 
19 5. odstavek 14. člena ZUstS 
20 14. člen ZUstS 
21 9. člen ZUstS 
22 165. člen Ustave Republike Slovenije 
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- s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih, v organih političnih 

strank in v organih sindikatov; 

- z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih in pri nosilcih javnih 

pooblastil; 

- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb, zavodov in zadrug; 

- z opravljanjem poklica ali pridobitne dejavnosti, razen dejavnosti visokošolskega 

učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca. 

Sodniki ustavnega sodišča na podlagi 18. člena ZUstS uživajo enako imuniteto kakor poslanci 

državnega zbora, kar krepi njihov neodvisen položaj. 

Sodnik ustavnega sodišča je lahko predčasno razrešen zgolj v naslednjih primerih, ki jih 

taksativno našteva 164. člen Ustave:  

- če to sam zahteva; 

- če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali 

- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti. 

V teh z Ustavo določenih primerih lahko na podlagi 19. člena ZUstS državni zbor na predlog 

predsednika republike predčasno razreši sodnika Ustavnega sodišča. O nastanku primera iz 

prejšnjega odstavka ima predsednik Ustavnega sodišča dolžnost obvestiti predsednika 

republike. Ustavnemu sodniku funkcija preneha naslednji dan po objavi odločitve državnega 

zbora o razrešitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

2.1.3. Postopek pred Ustavnim sodiščem 

Postopek pred Ustavnim sodiščem ureja ZUstS, za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, pa 

6. člen ZUstS napotuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo postopke pred rednimi 

sodišči. 

Ker so pristojnosti Ustavnega sodišča raznovrstne, le-te narekujejo tudi različno postopkovno 

ureditev. Za obseg in namen tega prispevka zadošča obravnava dveh temeljnih postopkov, ki 

sta pred Ustavnim sodiščem tudi najpogostejša. 

1. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov 

2. Postopek z ustavno pritožbo 
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Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje 

javnih pooblastil, se začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja oziroma s sklepom 

ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka.23 

Razlika med zahtevo in pobudo je v dolžnosti ustavnega sodišča, da začne postopek. V primeru 

zahteve je ustavno sodišče namreč dolžno postopek za oceno ustavnosti začeti, medtem ko v 

primeru pobude najprej preskusi njeno utemeljenost in o njenem sprejetju odloči s sklepom, z 

večino glasov navzočih sodnikov. 

Upravičence za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti v 23. in 23.a členu 

taksativno našteva ZUstS. Prav tako pa je predpisan poseben postopek, kadar zahtevo za 

presojo ustavnosti vloži sodišče. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki 

bi ga moralo uporabiti, protiustaven, prekine postopek in z zahtevo začne postopek za oceno 

njegove ustavnosti. 24 

Če Vrhovno sodišče meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, 

prekine postopek v vseh zadevah, pri katerih mora pri odločanju o pravnih sredstvih uporabiti 

takšen zakon ali del zakona, in z zahtevo začne postopek za oceno njegove ustavnosti. 25 

Pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov pa glede na predmet in obseg 

ustavnosodne presoje ločujemo abstraktni ter konkretni nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo 

predpisov. Razlika med obema nadzoroma ustavnosti je v tem, da so določeni subjekti 

upravičeni vložiti zahtevo za oceno ustavnosti le v zvezi s postopki, ki jih vodijo. Tak nadzor 

označujemo s pridevnikom »konkretni«. Ti subjekti so: sodišče, generalni državni tožilec, 

Banka Slovenije, računsko sodišče in informacijski pooblaščenec. Drugi subjekti, pristojni za 

vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti pa imajo možnost vložitve zahteve tudi če 

pred njimi ne teče postopek v zvezi s katerim se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti 

predpisa. Imajo torej možnost vložiti zahtevo za abstraktno oceno ustavnosti in zakonitosti. 

Velja omeniti tudi, da gre pri oceni ustavnosti, ki se začne na podlagi pobude, vedno za 

konkretni nadzor.26 

Odločbe, ki jih ustavno sodišče sprejme v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 

učinkujejo zoper vse - erga omnes. Protiustavne zakone lahko Ustavno sodišče delno ali v celoti 

                                                   
23 22. člen ZUstS 
24 23.člen ZUstS 
25 23.člen ZUstS 
26 Kaučič I., Grad F.; Ustavna ureditev Slovenije, 2008, str. 341. 
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razveljavi z odločbo, medtem ko lahko protiustavne ali protizakonite podzakonske predpise in 

splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil razveljavi ali odpravi z učinkom za nazaj (ex 

tunc), kar dejansko pomeni, da je ugotovljena ničnost predpisa. Vsakdo, ki so mu na podlagi 

odpravljenega predpisa nastale škodljive posledice, lahko zahteva njihovo odpravo. Osnovno 

pravilo je, da lahko oškodovanec zahteva odpravo posledic pred organom, ki je odpravljeni 

predpis sprejel, oziroma izdal prvostopenjsko odločbo na podlagi odpravljenega predpisa. Če 

na tak način ni mogoče odpraviti posledic, lahko oškodovanec zahteva odškodnino pred 

rednimi sodišči. 

Razveljavitev praviloma začne učinkovati naslednji dan po objavi v uradnem listu, lahko pa 

Ustavno sodišče določi drugi datum začetka učinkovanja. Tako situacijo imenujemo 

razveljavitev z odložnim rokom, ki pa sme začetek učinkovanja razveljavitve odložiti za največ 

leto dni po objavi. 

Če je predpis protiustaven zato ker ne ureja določenega vprašanja, ki bi ga moral urejati, ali ga 

ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave, sprejme Ustavno sodišče o tem 

ugotovitveno odločbo. Zakonodajalec oziroma organ, ki je izpodbijani predpis izdal mora 

odpraviti ugotovljene protiustavnosti oziroma nezakonitosti v roku, ki ga določi Ustavno 

sodišče. 

2.1.4. Postopek z ustavno pritožbo 

Ustavna pritožba je institut, ki je namenjen varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Vloži jo lahko vsakdo, ki meni, da mu je neka pravica ali svoboščina kršena s posamičnim 

aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila. Ustavna 

pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Izjemoma 

lahko Ustavno sodišče sprejme v ustavno pritožbo v obravnavo še pred izčrpanostjo vseh 

pravnih sredstev, pod pogojem, da so redna pravna sredstva izčrpana in če je zatrjevana kršitev 

očitna ter bi z izvršitvijo izpodbijanega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice.27 

Namen ustavne pritožbe ni presoja nepravilnosti pri ugotavljanju dejanskega stanja in uporabi 

materialnega ali procesnega prava, saj Ustavno sodišče ni pritožbeno sodišče v razmerju do 

rednih sodišč. Ustavno sodišče preizkusi le, ali je bila z izpodbijano odločitvijo organa oblasti 

kršena kakšna človekova pravica ali temeljna svoboščina. Ustavna pritožba praviloma ni 

                                                   
27 2. odstavek 51. člena ZUstS 
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dovoljena zoper akte, izdane v manj pomembnih zadevah, kot so npr. spori majhne vrednosti, 

spori zaradi motenja posesti ali prekrški.28 Čeprav je treba opozoriti, da dejstvo, da gre za 

ustavno pritožbo zoper odločitev o prekršku, samo po sebi ne izključuje možnosti, da jo 

Ustavno sodišče vzame v obravnavo. 

Ustavno pritožbo v obravnavo sprejme senat treh ustavnih sodnikov na nejavni seji,29 če so za 

to izpolnjene procesne predpostavke (posamičen akt, pravni interes, dovoljenost, pravočasnost, 

izčrpanje pravnih sredstev itd.)30 in če gre po vsebini za pomembno zadevo. Če ustavna 

pritožba ne izpolnjuje procesnih predpostavk, jo Ustavno sodišče soglasno s sklepom zavrže.31 

Zakon tako določa, da se ustavna pritožba sprejme, če je imela kršitev človekovih pravic 

oziroma temeljnih svoboščin hujše posledice za pritožnika ali če gre za pomembno 

ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen zadevnega primera. Če Ustavno sodišče ugotovi, 

da je pritožba utemeljena, posamičen akt z odločbo odpravi ali pa razveljavi in vrne zadevo 

pristojnemu organu v novo odločanje,32 pod pogoji, določenimi z zakonom, pa lahko tudi sámo 

odloči o sporni pravici oziroma svoboščini.33 

2.2. Način izvršitve odločb Ustavnega sodišča 

2.2.1. Splošno o načinu izvršitve 

Sodne odločbe, ki niso izvršene, so zgolj mrtve črke na papirju. Izvršitev sodniške odločitve je 

posledično izjemno pomembna, če ne najpomembnejša faza sodnega uveljavljanja pravic. Še 

toliko bolj to velja za odločbe Ustavnega sodišča, saj od ustavne demokracije ne bi ostalo dosti, 

če bi njegove odločitve preprosto ignorirali. 

Nekatere odločbe Ustavnega sodišča sploh ne terjajo izvršitve, saj se njihova izvršitev izčrpa 

že s samim izrekom. To velja za razveljavitvene odločbe, interpretativne odločbe in 

ugotovitvene odločbe, s katerimi Ustavno sodišče ugotovi, da splošni pravni akt ni v neskladju 

z Ustavo. Velja sicer opozoriti, da je Ustavno sodišče v svoji sodni praksi v nekaterih primerih, 

ko je ugotovilo, da pravni akt ni v neskladju z Ustavo, tudi določilo način izvršitve (U-I-85/94). 

Odločbe, ki terjajo izvršitev, pa lahko v grobem razdelimo glede na dve glavni pristojnosti 

                                                   
28 55.a člen ZUstS 
29 1. odstavek 54. člena ZUstS 
30 55.b člen ZUstS 
31 55.c člen ZUstS 
32 59. člen ZUstS 
33 60. člen ZUstS 
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Ustavnega sodišča. Zakonodajalec je največkrat logični zavezanec za izvršitev odločb, s 

katerimi Ustavno sodišče splošni pravni akt razveljavi z odložnim rokom ali pa ugotovi 

protiustavnost splošnega pravnega akta (v t.i. postopkih abstraktne presoje), odločbe, s katerimi 

je odločeno o ustavnih pritožbah, pa izvršujejo vsakokratni naslovniki, ki lahko sodijo v vse tri 

veje oblasti (t.i. postopki konkretne presoje). 

Način izvršitve odločb Ustavnega sodišča pa je lahko specifičen. ZUstS Ustavnemu sodišču v 

2. odstavku 40. člena namreč daje pomembno pooblastilo: »Če je potrebno, določi ustavno 

sodišče, kateri organ mora izvršiti odločbo in na kakšen način. Odločba mora biti obrazložena.« 

Gre za določbo, ki preveč aktivistično razpoloženemu ustavnemu sodišču, ki se premalo ozira 

na načelo sodniške zadržanosti (ang. judicial restraint), odpira široke možnosti preseganja 

ustavnosodne pristojnosti in poseganja v pristojnosti normodajalcev.34 V zvezi z 

uresničevanjem te svoje pristojnosti je bilo Ustavno sodišče pogosto deležno očitkov, da krši 

načelo delitve oblasti. Vendar pa je glede na njegove pretekle odločitve jasno, da Ustavno 

sodišče na tej zakonski podlagi večinoma »zgolj« začasno ureja prehodno stanje, dokler 

protiustavnost ni odpravljena (in ima tako vlogo začasnega zakonodajalca), ali pa »zgolj« 

določi pravne učinke svoje odločitve. Kadar je ta institut uporabljen z namenom, da se zavaruje 

človekove pravice (in favorem libertatis), je pozitivno sprejet, zunaj teh primerov pa naleti na 

kritike.35  

2.2.2. Pravna narava načina izvršitve po 2. odstavku 40. člena ZUstS 

Institut določitve načina izvršitve se lahko uporablja pri izvrševanju katerekoli pristojnosti 

Ustavnega sodišča, tako pri presoji skladnosti splošnih pravnih aktov z Ustavo kot tudi v 

postopku z ustavno pritožbo. Način izvršitve predstavlja eno od tehnik ustavnosodnega 

odločanja, ki jo Ustavno sodišče lahko uporabi ob izdaji vseh vrst svojih odločitev.36  

Pravna narava in pravni učinki načina izvršitve neposredno ne izhajajo iz zakonske določbe 

ZUstS, vendar jih je preko svoje sodne prakse izčrpno opredelilo Ustavno sodišče. 

                                                   
34 Pavčnik M., Mavčič A., (ur.), Ustavno sodstvo, 2000, str. 163, 164. 
35 Kuhar m., Ustavno sodišče kot pozitivni zakonodajalec, str. 51. 
36 Sovdat, Ustavno procesno pravo : praktikum, str. 158. 
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Presoja pogojev kot objektivnih kriterijev za uporabo načina izvršitve je prepuščena 

vsakokratni oceni Ustavnega sodišča, pri določanju načina izvršitve pa Ustavno sodišče tudi ni 

vezano na predloge udeležencev v postopku.37 

Z odločitvijo na podlagi 2. odstavka 40. člena ZUstS Ustavno sodišče ne razlaga nujno Ustave 

in torej v tem delu izrecno ne izvršuje ustavnosodne presoje. To pa pomeni, da je pravna narava 

takšne odločitve drugačna od pravne narave odločitve, ki zadeva ustavnopravno presojo 

predpisa.38 Prvič, odločitev o načinu izvršitve ima moč zakona.39 Iz slednjega izhaja, da 

učinkuje erga omnes. Ustavnemu sodišču je zato pri določanju načina izvršitve prepovedano 

vse, kar je ustavnopravno prepovedano zakonodajalcu, kar pomeni, da zaradi splošne 

prepovedi retroaktivnosti način izvršitve praviloma učinkuje ex nunc. Drugič, zakonodajalec 

lahko način izvršitve, določen na podlagi 2. odstavka 40. člena ZUstS, spremeni z zakonom. 

Sprejem takšnega zakona sam po sebi ni protiustaven.40 Tretjič, tako kot zakonsko besedilo je 

vsebina načina izvršitve podvržena ustaljenim metodam pravne razlage, ki sicer veljajo pri 

razlagi in uporabi zakonov.41 

Odločba Ustavnega sodišča v delu, v katerem je določen način izvršitve, postane formalni 

pravni vir.42 Neupoštevanje načina izvršitve lahko pomeni kršitev Ustave, saj je pri razlagi in 

uporabi posameznega načina izvršitve treba upoštevati tudi razloge, zaradi katerih je Ustavno 

sodišče ugotovilo protiustavnost zakona. 

2.3. Primerjalnopravni pregled načina izvršitve odločb ustavnih sodišč 

Vse evropske države so ustavne republike ali ustavne monarhije. Do večjih razhajanj prihaja 

pri njihovem zagotavljanju udejanjanja Ustave. Države lahko razdelimo v več skupin: od tistih, 

v katerih ustavnosti zakonov redna sodišča sploh ne morejo presojati (Nizozemska, Združeno 

kraljestvo), do tistih, ki imajo sistem centralizirane in naknadne ustavnosodne kontrole 

predpisov, vendar ne zagotavljajo posameznikom neposrednega dostopa do ustavnega sodišča 

zaradi kršitev človekovih pravic s posamičnimi akti (Francija, Italija), do držav, ki aktivno 

legitimirajo tudi posameznike za presojo ustavnosti predpisov ter omogočajo ekvivalent 

                                                   
37 U-I-163/99 z dne 15. 7. 1999. 
38 Ibid. 
39 Up-901/08 z dne 24.02.2009. 
40 U-I-163/99 z dne 15. 7. 1999. 
41 Up-624/11 z dne 3. 7. 2014. 
42 Krivic M., Odločbe ustavnih sodišč kot pravni vir, str. 529. 
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ustavne pritožbe zoper posamični akt (španski recurso de amparo, nemška 

Verfassungsbeschwerde in podobno). 

Določitev načina izvršitve je uporabna tako pri presoji predpisov kot posamičnih aktov, zato ta 

institut lahko najdemo tudi v državah, ki ne poznajo ustavne pritožbe. Ta pregled delovanja 

tujih ustavnih sodišč je namenjen iskanju vzporednic in morebitni pavšalni ugotovitvi, kolikšno 

svobodo ima slovensko Ustavno sodišče v primerjavi s tujimi, ter, ali v tuji teoriji obstaja 

podobna kategorizacija načinov izvršitve, kot smo jo razvili v pričujočem delu. 

Pravno podlago za določitev načina izvršitve svoje odločbe imajo Ustavno sodišče Bosne in 

Hercegovine (Pravila ustavnog suda, četrtem odstavku 72. člena), Republike Srbije (Zakon o 

ustavnom sudu RS, šesti odstavek 46. člena) in Republike Hrvaške (Zakon o Ustavnom sudu 

Republike Hrvatske, 31. člen). 

2.3.1. Zvezna republika Nemčija 

35. člen nemškega Zakona o zveznem ustavnem sodišču (BVerfGG) določa: »Zvezno ustavno 

sodišče lahko v svoji odločbi določi, kdo naj jo izvrši; v posameznih primerih lahko določi tudi 

način izvršitve.« V izhodiščni odločbi BVerfGE 6, 300 (304) se je US razglasilo za 

»gospodarja izvršitve« (nem. Herr der Vollstreckung), saj da mu je s 35. členom prepuščena 

»popolna svoboda, da doseže naloženo obveznost na najprimernejši, najhitrejši, najpreprostejši 

in najučinkovitejši način«. Kljub temu tega ne gre razumeti kot popolno svobodo, saj izhaja iz 

vloge in položaja ustavnega sodišča kot le enega od ustavnih organov. Prav tako si je z lastno 

sodno prakso zožalo manevrski prostor, saj samo govori o potrebnosti določitve (nem. 

Erforderlichkeit) načina izvršitve.43   

Teorija je rešitve iz 35. člena razvrstila v več skupin: a) začasno pravno varstvo do ponovne 

odločitve sodišča, katerega sodbo je razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje; b) pomen pravnih 

posledic pri prepovedi delovanja strank; c) vzpostavitev prehodne ureditve (nem. 

Übergangsregelungen) v razveljavitvenih odločbah pri presoji predpisov; d) razveljavitev z 

odložnim rokom.  

Kdo izvršuje odločbe BVerfG? Nemška vlada je predlagala, da naj odločbe US izvršuje zvezni 

predsednik. Ker je to povzročilo upravičene bojazni o povečanju njegove vloge onkraj z 

zakonom predvidenega obsega, je zakon končno določil, da ima vrhovno oblast nad 

                                                   
43 Lechner H., Zuck R.: Bundesverfassungsgerichtsgesetz : Kommentar, 1996, str. 304. 
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izvrševanjem kar BVerfG s pravico, da izvršitev prenese na druge ustavne organe in določi 

njen način. BVerfG lahko zato izdaja ne le abstraktne naredbe, temveč tudi konkretna navodila 

v posameznih primerih. Zakon ne določa natančneje, na katere organe lahko prenese izvršitev. 

Zato ne gre nujno za organe ali zvezne organe, temveč so lahko subjekti tudi deželni ali 

občinski organi, pa tudi organi drugih pravnih oseb javnega prava, če so nosilci javne oblasti. 

Skratka, sodišče izbere primeren organ glede na zadevo.44 Glede samega načina sodišče sicer 

nima neomejenega, vseobsežnega pooblastila, lahko pa določi vsakršen način, ki je potreben 

za uresničitev odločbe, analogno pa se uporabljajo tudi ukrepi izvršilnega prava (neposredna 

izvršba, nadomestno dejanje na stroške dolžnika).45  

BVerfG se je izreklo tudi o možnosti pravnega sredstva zoper izvršilno ravnanje organa, ki je 

naslovnik odločbe ustavnega sodišča, v odločbi BVerfGE 2, 139: »Kadar US poveri nekemu 

organu izvršitev svoje odločbe, se s tem lahko razširi pristojnost tega organa, kolikor njegov 

obstoječ krog pristojnosti teh izvršilnih dejanj že ne zajema. Oprava izvršilnih dejanj še vedno 

poteka v okvirih lastne presoje organa. Takšne ukrepe se zato lahko izpodbija le s pravnimi 

sredstvi, ki so splošno na voljo zoper takšna dejanja. Če pa BVerfG tako uredi izvršitev svoje 

odločitve, da organ prejme konkreten nalog, postane izvršujoči organ (nem. vollziehende 

Behörde) izvršilni organ (nem. ausführender Organ) BVerfG. Ne ravna več znotraj polja lastne 

presoje. V takšnem primeru bi bila neposredna pritožba na BVerfG zoper ukrep izvršilnega 

organa dopustna in drugo pravno sredstvo bi bilo izključeno.« 

2.3.2. Italijanska republika 

Italijanska ureditev ne pozna načina izvršitve odločbe, temveč je omejena na razveljavitvene 

odločbe, katerim je Ustavno sodišče v svoji sodni praksi dodalo še ugotovitvene in 

interpretativne odločbe, ravno zaradi težav z nastopom pravnih učinkov njegovih odločb, saj 

je v 136. členu italijanske Ustave določeno, da razveljavljena določba preneha veljati takoj 

naslednji dan po objavi odločbe Ustavnega sodišča. Slednje zaradi te stroge ureditve dolgo ni 

imelo nobenega orodja, s katerim bi lahko zamaknilo nastop pravnih učinkov lastne odločbe v 

primeru razveljavitve, kot je to možno v Avstriji, Nemčiji in Franciji.46 

Teorija posebej omenja odločbe-pozive (it. sentenza monito), to so odločbe, s katerimi je 

Ustavno sodišče ugotovilo neustavnost ureditve, vendar je ne more razveljaviti, ker bi to 

                                                   
44 Lechner H., Zuck R.: Bundesverfassungsgerichtsgesetz : Kommentar, 1996, str. 306. 
45 Ibid. 
46 Silvestri, G., La Corte costituzionale (spletni vir). 
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povzročilo še večjo neustavnost ali nastop pravne praznine, zato zgolj pozove zakonodajalca, 

naj jo odpravi.47 Pri tem pa ne more prisiliti zakonodajalca, da navodilo tudi spoštuje oziroma 

uresniči na z odločbo določeni način. Tako sodišče šele po obdobju neaktivnosti razveljavi 

določbo.  

2.3.3. Francoska republika 

Francoski Ustavni svet (Conseil constitutionnel) ima dva za nas relevantna postopka: 

predhodna kontrola ustavnosti predpisov in naknadna, ki je bila uvedena leta 2008 z ustavno 

reformo. Pri slednji gre za izključno incidentalno presojo, torej se mora vprašanje ustavnosti 

pojaviti v rednem postopku, ki se prekine, o dopustnosti predložitve vprašanja v odločanje 

Ustavnemu svetu pa odločata najvišji redni sodišči (Cour de cassation in Conseil d'état). 

Ustavni svet sicer lahko razveljavi predpis, tudi z odložnim rokom, nima pa pravne podlage za 

določitev načina izvršitve. 

  

                                                   
47 Prav tam. 
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3. EMPIRIČNA ANALIZA 

3.1. Metodologija 

3.1.1. Omejitve pri raziskovanju 

Sodelujoči na projektu ob začetku raziskovanja instituta načina izvršitve odločb Ustavnega 

sodišča nismo vedeli, ali je že obstajala kakršnakoli sistematična obdelava tega instituta. V 

dosedanji literaturi so izpostavljeni le nekateri najbolj sporni primeri uporabe načina izvršitve, 

v katerih je Ustavno sodišče s pomočjo tega instituta izrazito poseglo predvsem v zakonodajno 

vejo oblasti. Zato se pred začetkom raziskovanja nismo zavedali, kolikokrat je Ustavno sodišče 

poseglo po tem institutu, niti v kakšnem obsegu različnih možnosti se pojavlja. Upoštevajoč to 

negotovost, smo se lotili iskanja vseh odločb Ustavnega sodišča, ki so vsebovale določitev 

načina izvršitve, pri čemer je bil odgovor na vprašanje, ali kasneje vsebinsko analizirati vse 

odločbe ali pa zgolj reprezentativen vzorec, nujno pogojen s količino najdenih zadev. V skoraj 

30 letih delovanja Ustavnega sodišča je bila v zvezi z načinom izvršitve uporabljena različna 

nomenklatura, zaradi česar ni mogoče neposredno izločiti vseh odločb z načinom izvršitve 

zgolj z eno iskalno frazo. V luči teh omejitev so rezultati našega iskanja najverjetneje približek 

in ne zajemajo prav vseh odločb, ki imajo določen način izvršitve. Šele z nadaljnjimi 

raziskovanji bo mogoče potrditi, ali so bili naši iskalni parametri ustrezni in kolikšen odstotek 

vseh odločb smo z iskanjem zajeli.  

3.1.2. Oblikovanje vzorca odločb z načinom izvršitve za vsebinsko analizo 

Časovni okvir iskanja odločb se je raztezal od osamosvojitve Slovenije in sprejema nove 

Ustave leta 1991 do konca leta 2018. Kasnejše odločbe Ustavnega sodišča niso bile vključene 

v iskanje. Iskanje želene množice odločb, v katerih je Ustavno sodišče samo določilo način 

izvršitve, smo v celoti izvedli preko spletnega brskalnika po odločbah Ustavnega sodišča, 

dostopnega na spletišču Ustavnega sodišča (hiperpovezava: http://odlocitve.us-rs.si/). Ker 

tekstovno iskanje ni povsem zanesljivo, je bilo treba oblikovanje končne množice odločb 

razdeliti na dva dela. V prvem delu smo oblikovali iskalne nize in določili posamezne 

parametre, katere smo glede na predhodno razumevanje instituta določitve načina izvršitve 

odločb ustavnega sodišča šteli za ustrezne, in jih vnesli v spletni brskalnik. Brskalnik je nato 

vrnil določen niz rezultatov, med katerimi so bile tako odločbe, ki so imele določen način 

izvršitve, kot odločbe, ki niso imele določenega načina izvršitve (t.i. lažno pozitivni rezultati, 

http://odlocitve.us-rs.si/
http://odlocitve.us-rs.si/
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false positive). Tako smo se v drugi fazi iskanja lotili prebiranja posameznih izrekov odločb z 

namenom, da bi ugotovili, ali odločba spada v želeno množico. Ta del sestavljanja podatkovne 

baze je potekal hkrati z vsebinsko analizo odločb z načinom izvršitve, ki je opisana spodaj. 

Pri drugem in tretjem iskanju smo za lažje in hitrejše pregledovanje odločb uporabili 

programsko rešitev, tako da je program iz vsake izmed odločb, ki so bile najdene v prvi fazi 

iskanja (preko brskalnika), kopiral izrek odločbe in opravilno številko v posebno tekstovno 

datoteko. Tako smo lahko delo izvedli hitreje, saj ni bilo treba vsakič znova odpirati 

hiperpovezav in počakati na nalaganje spletnih strani, temveč smo lahko nemoteno brali 

tekstovno datoteko in zraven le označevali, ali gre za odločbo z določenim načinom izvršitve 

ali ne. 

Prvo iskanje 

V prvem iskanju smo kot iskalni niz vnesli: 

- »1.5.51.1.22«48 OR49 

- »1.5.51.2.13« OR 

- »Določitev načina izvršitve odločbe« OR 

- »izvršitev odločbe Ustavnega sodišča«, 

pri čemer smo omejili iskanje na naslednje vrste rešitve : 

- razveljavitev in odločitev o pravici (60. člen ZUstS),  

- ugotovitev kršitve človekove pravice,  

- razveljavitev ali odprava, 

- razveljavitev z odložnim rokom, 

- ugotovitev neveljavnosti predpisa,  

- ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom, 

- odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil), 

iskali pa smo po vseh poljih besedila, in sicer: 

- Napadeni akt, 

- Polno besedilo, 

                                                   
48 Narekovaji, ki oklepajo iskalni niz, dajo brskalniku navodilo, da naj kot rezultat vrne le tisto besedno zvezo, ki se natančno 

ujema s celotno besedno zvezo med narekovaji 
49 OR je logični operator (ali), s katerim brskalniku povemo, da naj vrne posamezen rezultat, če ta vsebuje vsaj enega izmed 

iskalnih nizov, med katerima stoji logični operator 
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- Izrek, 

- Opomba, 

- Pravna podlaga, 

- Evidenčni stavek, 

- Vlagatelj in 

- Geslo 

Iskanje s temi parametri je vrnilo 269 odločb. Nato smo kot dodaten iskalni niz vnesli: 

- »način izvršitve« OR 

- »drugega odstavka 40. člena,« 

pri čemer smo obdržali 7 zgoraj navedenih načinov rešitve zadeve in iskali po vseh poljih, kot 

dodaten pogoj pa smo izbrali časovno obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1995 in našli še dodatnih 

10 odločb. 

Drugo iskanje 

V drugem iskanju smo kot iskalni niz vnesli: 

- »1.5.51.1.22« OR 

- »1.5.51.2.13« OR 

- »Določitev načina izvršitve odločbe« OR 

- »izvršitev odločbe Ustavnega sodišča« OR 

- »način izvršitve« OR 

- »drugega odstavka 40. člena« OR 

- »2. od. 40. čl.« OR 

- »2. odst. 40. čl.« OR 

- »2. od. 40. člena« OR 

- »2. odst. 40. člena,« 

pri čemer smo izbrali vsa iskalna polja, vrste rešitve pa v nasprotju s prvim iskanjem nismo 

omejili. S tem iskalnimi parametri smo pridobili 446 odločb Ustavnega sodišča. Novo 

pridobljeni seznam smo primerjali z odločbami iz prvega seznam in izločili podvojene. Na ta 

način nam je ostalo 173 odločb za vsebinsko preverjanje. 
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Tretje iskanje 

V tretjem iskanju smo kot iskalni niz vnesli: 

- »način izvršitve« OR 

- »40.2«. 

pri čemer smo izbrali samo »odločbe« kot vrsto odločitve, iskali smo po vseh poljih, in izbrali 

vse vrste rešitve, razen: 

- zavrnitev, 

- zavrženje, 

- ustavitev in 

- ugotovitev – ni v neskladju z Ustavo/zakonom, 

kar je po navzkrižnem preverjanju vrnilo 5 odločb, ki jih še nismo pregledali. Nato smo izvedli 

dodatno iskanje z le eno spremembo, in sicer smo pri parametru vrsta rešitve izbrali le možnost 

"ugotovitev – ni v neskladju z Ustavo/zakonom," in po navzkrižnem preverjanju nam je ostalo 

še 24 nepregledanih odločb, skupno pa 29 v tretjem iskanju. 

Izločanje odločb brez načina izvršitve 

V treh iskanjih skupaj smo z uporabo brskalnika našli (269+10+173+5+24=) 481 odločb 

ustavnega sodišča, ki so vsebovale besedno zvezo »način izvršitve« ali 2. odstavek 40. člena 

ZUstS v eni izmed zgoraj navedenih oblik. Ker so bile za našo analizo zanimive le odločbe, ki 

so vsebovale način izvršitve v izreku, smo morali izločiti vse lažno pozitivne rezultate. 

Najpogostejši lažno pozitivni rezultati so bili v primeru, ko je bil način izvršitve določen v 

sklepu kot vmesni začasni odločitvi sodišča, ne pa tudi v končni odločbi. Pogosto je bila fraza 

»način izvršitve« uporabljena tudi ob sklicevanju na drugo odločbo Ustavnega sodišča, ki je 

imela določen način izvršitve. Občasno pa se je ta fraza nanašala na način izvršitve v drugih 

pravnih postopkih ali pa na 2. odstavek 40. člena drugega zakona (in ne ZUstS). V redkih 

primerih pa je bil način izvršitve omenjen v evidenčnem stavku odločbe, odločba pa sploh ni 

imela povezave z vprašanjem načina izvršitve.  

Pri izločanju zadev smo zaradi zagotavljanja večje natančnosti izvedli dva kroga 

pregledovanja, v katerih sta vsako šestino najdenih odločitev vsakokrat samostojno pregledala 

vsaj dva člana skupine. Po izvedbi dveh krogov izločanja nerelevantnih odločb je ostalo 269 
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odločb z določenim načinom izvršitve in znotraj te množice smo se lotili sistematičnega 

pregleda značilnosti obravnavanega instituta.  

3.1.3. Vzpostavitev kodirne sheme in kriterijev za analizo 

Naslednja stopnja pri poskusu identifikacije značilnosti instituta načina izvršitve 

ustavnosodnih odločb je bila kategorizacija pridobljenega nabora sodb oziroma 

operacionalizacija spremenljivk. S tem namenom smo identificirali spodnjih 17 kriterijev za 

klasifikacijo odločb Ustavnega sodišča, za katere smo menili, da bi nam lahko bolje razložili 

pojavnost tega instituta. Kjer so se izbrani kriteriji prekrivali s kriteriji, ki jih uporablja Ustavno 

sodišče, smo se omejili na isto število kategorij in posamezno odločbo uvrstili v isto kategorijo, 

kot je to storilo Ustavno sodišče. Klasifikacija vsake odločbe US je potekala tako, da smo vsako 

odločbo prebrali in ročno izpisali podatke glede vsakega posameznega kriterija v skupno 

spletno preglednico.  

Način odločitve 

Kriterij način odločitve razlikuje med kategorijami sodb glede na njihove učinke. Tako 

primeroma razlikujemo med manj intenzivnimi ugotovitvenimi odločbami, kjer Ustavno 

sodišče sporni pravni akt obdrži v veljavi, in bolj intezivno posegajočimi razveljavitvenimi 

odločbami, s katerimi Ustavno sodišče izniči pravno veljavnost pravnega akta ali le njegovih 

določb od odločitve naprej (ex nunc) ali za nazaj (ex tunc). Spodnja kategorizacije je skoraj v 

celoti prevzeta od Ustavnega sodišča, pri čemer sodišče že samo opredeli način odločitve v 

posebni vrstici pod besedilom sodbe. Edina sprememba, ki smo jo uvedli v kategorizaciji, je 

razdružitev razveljavitvenih in odpravitvenih odločb glede na splošni in posamični akt. 

Kategorije načina izvršitve so tako: 

- razveljavitev in odločitev o pravici (60. člen ZUstS) 

- ugotovitev kršitve človekove pravice 

- razveljavitev- splošni akt 

- razveljavitev - posamični akt 

- odprava - posamični akt 

- odprava - splošni akt 

- razveljavitev z odložnim rokom 

- ugotovitev neveljavnosti predpisa 

- ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom 
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- odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil 

- drugo 

Z uporabo tega kriterija smo želeli ugotoviti, v katerih odločitvah Ustavnega sodišča se način 

izvršitve pojavlja pogosteje.  

Vrsta akta 

Kriterij vrsta akta se nanaša na sporni pravni akt, iz katerega je izhajala neustavnost, ki je bila 

zatrjevana v postopku pred Ustavnim sodiščem. Lahko gre bodisi za splošni akt (zakon ali 

hierarhično nižji splošni predpis) ali pa posamični akt, ki bo običajno sodba sodišča, saj mora 

posameznik v skladu z 51. členom ZUstS izkoristiti redna in izredna pravna sredstva, preden 

lahko sproži ustavno pritožbo zoper posamični akt. Kategorije vrste akta so: 

- zakon 

- podzakonski predpis 

- akt nosilca javnih pooblastil 

- predpisi lokalne samouprave 

- ostali splošni akti 

- posamični akt 

Z uporabo tega parametra smo želeli ugotoviti, v presoji katerih pravnih aktov se način izvršitve 

pojavlja pogosteje in ali obstajajo določene razlike med načinom izvršitve v zvezi s splošnimi 

in posamičnimi akti.  

Razlog za izdajo odločbe 

Parameter razlog za izdajo odločbe se nanaša na vrsto oziroma izvor protiustavnosti in razlikuje 

med tem, ali je protiustavnost izhajala iz neskladne zakonodajne ali drugačne ureditve, iz 

pomanjkanja ustavnoskladne ureditve ali pa iz protiustavnega ravnanja organa, čeprav je 

obstajala ustavnoskladna pravna ureditev. Ustavno sodišče ne segmentira svojih odločb na 

tovrsten način, zato smo to kategorizacijo izdelali sami. Razlikovanje med protiustavno 

ureditvijo in protiustavnim ravnanjem se deloma prekriva z razlikovanjem med splošnimi in 

posamičnimi akti, vendar dodatek kategorije protiustavne pravne praznine doda širino in odpira 

vprašanje, ali je Ustavno sodišče bolj ali manj pripravljeno posegati v tista razmerja, v katera 

zakonodajalec (še) ni posegel. Kategorije razloga so tako: 

- protiustavna ureditev 
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- protiustavna pravna praznina 

- protiustavno ravnanje 

Področje 

Parameter področje predstavlja umestitev odločbe v širše pravno področje glede na osrednje 

obravnavano vprašanje. Četudi je na prvi pogled umestitev v pravno področje intuitivna, je bila 

glavna težava, s katero smo se soočali, zamejitev oz. razmejitev kategorij znotraj tega kriterija. 

Odprta vprašanja so bila npr. ali s področjem civilnega prava zajeti tudi gospodarsko pravo in 

izvršilno pravo; ali ločiti kategoriji upravnega prava in prava socialne varnosti ali vključiti 

slednjega pod prvega, ali ločiti prekrškovno in kazensko pravo ali pa jih združiti pod eno 

kategorijo. Ker niti pretirana razčlenitev niti pretirano združevanje verjetno ne bi podala 

smiselnih rezultatov, smo izbrali naslednje kategorije: 

- Ustavno pravo (državna ureditev vključno z lokalno samoupravo, volilno pravo, 

pravosodni sistem) 

- Kazensko pravo (kazensko pravo, prekrškovno pravo, sankcije) 

- Upravno pravo (davčno pravo, pravo javnih uslužbencev, klasično upravno pravo) 

- Civilno pravo (obligacijsko, dedno, stvarno, družinsko, izvršilno pravo, potrošniško 

pravo) 

- Gospodarsko pravo (statusno, pravo vrednostnih papirjev, pogodbeno) 

- Delovno pravo  

- Pravo socialne varnosti (pokojnine, socialne pomoči, transferji) 

Z uporabo tega kriterija smo želeli ugotoviti, ali se določitev načina izvršitve pojavlja pogosteje 

pri obravnavi zadev iz določenih pravnih področij in ali se načini izvršitve po področjih 

razlikujejo.  

Pod-področje 

Za razliko od kriterija področje se pri kriteriju pod-področje nismo že vnaprej omejili na 

numerus clausus možnih rešitev, temveč smo pod-področje poskusili določiti ad hoc, na 

podlagi splošnega pravnega znanja, ki smo ga imeli, nato pa primerjali naše določitve kategorij 

z namenom poenotenja. Z uporabo tega kriterija smo želeli dodatno preveriti, ali obstaja kakšna 

povezava med načinom izvršitve in pravnim področjem oz. panogo, iz katere izhaja 

obravnavani pravni problem.  
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Glasovanje 

Kriterij glasovanje označuje glasovanje ustavnih sodnikov o aktu v postopku abstraktne oz. 

konkretne presoje, na katerega se navezuje točka izreka, v kateri je določen način izvršitve. Pri 

tem kriteriju smo ločili tri kategorije.  

1. V prvo sodijo odločitve, do katerih je Ustavno sodišče prišlo s preglasovanjem, kar 

pomeni, da je bilo odločeno z enim glasom razlike (npr. 5:4 oz. 4:3, če ustavno sodišče 

ni bilo v polni sestavi).  

2. V drugo kategorijo »soglasnih odločb« sodijo vse odločbe glede katerih so bili ustavni 

sodniki soglasni (npr: 9:0 ali 7:0, če niso sodili v polni sestavi).  

3. V tretjo kategorijo »druga večina« sodijo odločitve, ki ne sodijo niti v prvo niti v drugo 

kategorijo.  

Ustavno sodišče takšne delitve oz. kriterija pri iskanju med odločbami v svoji bazi nima. Z 

uporabo tega kriterija smo poskušali ugotoviti, ali odločitve Ustavnega sodišča, pri katerih je 

določen način izvršitve, vnašajo več nesoglasij med sodnike (so torej bolj polemične) ali pa gre 

za zadeve, v katerih je rešitev za sodnike nesporna.  

Glasovanje o načinu izvršitve  

Ustavno sodišče o vseh točkah izreka odloča ločeno. Tako ločeno odloča tudi o načinu 

izvršitve, ki se vselej pojavlja v svoji točki (ali več točkah) izreka. Nadaljnji kriterij naše 

metodologije označuje glasovanje o načinu izvršitve, pri katerem smo uporabili enake 

kategorije kot v prejšnjem kriteriju glasovanje; soglasne odločitve, preglasovane odločitve in 

druge večine. Uporaba tega kriterija je logična posledica prejšnjega kriterija, saj smo na takšen 

način poskušali pridobiti boljši vpogled v razmerje med glasovanjem o sami zadevi in 

glasovanjem o načinu izvršitve.  

Predlagatelj 

Kriterij predlagatelj razlikuje med odločbami glede na dejstvo, kdo je podal pobudo ali zahtevo 

za začetek postopka oz. vložil ustavno pritožbo Z uporabo tega kriterija smo poskušali 

ugotoviti, ali obstajajo razlike pri določanju načina izvršitve glede na predlagatelja postopka. 

Kategorije predlagatelja so naslednje:  

- fizična oseba 

- pravna oseba 

- državni organi 
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- kombinacija oseb (fizična + pravna, pravna + državni organ, fizična + državni organ, 

vse tri skupaj) 

Politično izpostavljena oseba 

Kriterij politično izpostavljene osebe (ang. politically exposed person - PEP) razlikuje med 

osebami, ki imajo pomemben političen vpliv zaradi svoje funkcije v organih oblasti. Kriterij 

smo prevzeli iz Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) 

in iz smernic Urada za preprečevanje pranja denarja.50 Na podlagi tega smo oblikovali zgolj 

dve kategoriji in sicer politično izpostavljenih oseb (PEP) in vseh ostalih oseb (ne PEP).  

Prvi kriterij za PEP je, da gre za fizično ali pravno osebo. Državni organi so iz te kategorije 

izključeni. 

Nadalje smo pri presoji, ali gre za PEP, uporabljali naslednje kriterije 

- politično izpostavljene osebe, npr. predsedniki strank ali politični aktivisti (Janez Janša, 

Mitja Blažič),  

- politične stranke, 

- velike gospodarske osebe: v državni lasti ali zasebni lasti; pri tem je bilo težko 

ugotoviti, kakšen vpliv lahko pravna oseba izvršuje na Ustavno sodišče ali splošno 

javnost, zato smo včasih sledili tudi občutku (npr. ali je kriterij letnega prometa 

zadosten?), 

- splošno znane osebe iz medijev (Vili Kovačič ipd.), 

- vplivni pravni strokovnjaki (ddr. Klemen Jaklič, velike odvetniške družbe, npr. Jadek 

in Pensa). 

Ime in Priimek  

Kot dodaten kriterij smo izpisovali tudi imena in priimke fizičnih oseb oz. nazive pravnih oseb 

ter državnih organov, deloma zaradi funkcije naknadnega preverjanja pravilnosti kategorizacije 

glede kriterijev »predlagatelj« in »politično izpostavljena oseba«, deloma pa z namenom 

poskusiti ugotoviti, ali obstajajo določeni vzorci glede posameznih predlagateljev postopka v 

povezavi z določitvijo načina izvršitve. 

                                                   
50 Politično izpostavljene osebe (spletni vir) 
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Ključne besede 

Kriterij ključne besede smo uvedli z namenom, da bi poskušali pridobiti čim bolj sumiran 

pregled nad jedrom ustavnopravnega problema v posamezni zadevi, ki je imela določen način 

izvršitve, nato pa iskali vzporednice med različnimi primeri. Odločili smo se za sistem 5 

ključnih besednih zvez, pri čemer je bila ena rezervirana za ime spornega pravnega akta, druga 

za opredelitev konkretne ustavne pravice, ostale 3 pa za opredelitev spornega pravnega 

razmerja oz drugih pomembnih okoliščin. Zaradi narave tega kriterija se seveda nismo mogli 

vnaprej omejiti s točno določenim številom ključnih besed, temveč smo bili pri izbiri teh 

povsem prosti.  

Kršen člen Ustave 

Kriterij kršen člen Ustave razlikuje med odločbami glede na to, kršitev katere pravice ali druge 

določbe Ustave je Ustavno sodišče ugotovilo v svoji odločbi. Z uporabo tega kriterija smo 

poskušali ugotoviti, ali se Ustavno sodišče pri določenih ustavnih pravicah pogosteje odloči za 

določitev načina izvršitve svoje odločbe, ker jim morda pripisuje večji pomen. 

Način izvršitve  

S tem kriterijem smo sami določili zelo rudimentarno razdelitev načinov izvršitve v dve večji 

skupini, in sicer  

- Navodilo organu 

- Samostojna ureditev razmerja 

Gre za razmejitev med tem, ali Ustavno sodišče naloži državnemu organu ali več državnim 

organom, kako naj izvršijo njegovo odločitev, ali pa samo uredi sporno pravno razmerje bodisi 

na splošni ravni bodisi le za konkretni primer. Z uporabo tega kriterija smo želeli pridobiti 

podrobnejše razumevanje, po kakšnem načinu izvršitve Ustavno sodišče pogosteje posega in 

kako ta način izvršitve korelira z drugimi kriteriji.  

Naslovljena entiteta v načinu izvršitve 

Kriterij naslovljene identitete v načinu izvršitve predstavlja podrobnejši pregled načina 

izvršitve, v katerem je Ustavno sodišče dalo navodilo organu. Glede na to smo oblikovali 5 

kategorij naslovljenih entitet, in sicer 
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- Organ javne uprave (DVK, ZPIZ, vlada, ministrstva, upravne enote, lokalne skupnosti, 

PSV) 

- DZ 

- Pravosodje (odvetniki, notarji, sodišča, senati) 

- Zasebne osebe 

- Drugo 

Ta kriterij smo določili z namenom, da bi poskusili ugotoviti, ali obstajajo kakšni vzorci, ki 

pojasnjujejo način izvršitve, in s katerimi drugimi kriteriji korelira navodilo posamezni skupini 

naslovljenih entitet. 

Število besed 

Kategorija števila besed je najbolj preprosta med vsemi preučevanimi kategorijami, ter najbolj 

objektivna. Gre za število besed, ki jih je Ustavno sodišče uporabilo pri določitvi načina 

izvršitve posamezne odločbe. To kategorijo smo vključili v našo analizo, ker smo želeli 

preučiti, ali število uporabljenih besed vpliva na kompleksnost načina izvršitve (naša začetna 

teza je bila, da manjše število besed pomeni manjšo kompleksnost načina izvršitve) in morda 

tudi na katero drugo od vzpostavljenih kategorij. Pri obravnavi odločb se je namreč pokazalo, 

da v nekaterih zadevah Ustavno sodišče način izvršitve lahko določi zgolj v enem stavku, kot 

npr. v odločbi U-I-294/98, v kateri je na kratko določilo način izvršitve s 15 besedami: »Do 

odprave neskladja iz druge točke tega izreka je naselje Prihova del območja občine Nazarje.« 

V odločbah U-I-104/01 in U-I-115/14, Up-218/14 pa je Ustavno sodišče v izreku zapisalo, da 

se odločbi izvršita na način, določen v več točkah obrazložitve, ki v obeh zadevah vsebujejo 

po več kot 900 besed.  

Pri ugotavljanju števila besed smo upoštevali samo dele izrekov, s katerimi so določeni načini 

izvršitve, in ne celotnih izrekov odločb. Če je Ustavno sodišče v izreku zapisalo, da se odločba 

izvrši na način, določen v neki drugi točki obrazložitve odločbe, smo upoštevali število besed 

te točke obrazložitve. 

Ta kategorija je izjemno preprosta, vendar ne sme biti obravnavana posplošeno in nekritično. 

Kriterij števila besed ne omogoča razlikovanja med tipi besed - enakovredno so upoštevane 

vse besede, tudi tiste, ki so pomensko nepopolne. Dolžina besedila, s katero je opredeljen način 

izvršitve, podzavestno lahko tudi vpliva na bralca tako, da ta zgolj zaradi več uporabljenih 
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besed, meni, da je nek izrek oziroma način izvršitve kompleksnejši, kljub temu pa način 

izvršitve v praktični izvedbi ni posebej zapleten. 

Kompleksnost načina izvršitve 

Ta kategorija je močno povezana z vlogo Ustavnega sodišča kot rezervnega zakonodajalca. 

Poskuša namreč razločevati odločbe, v katerih je sodišče protiustavnost odpravilo na enostaven 

način, in odločbe, v katerih je vzpostavilo obširnejši nabor medsebojno povezanih in novih 

pravnih pravil (»kompleksnost«). Kot primer naj navedemo razveljavitev sodbe in vrnitev v 

ponovno odločanje ali določbo, da morajo sodišča v pravdnem postopku slepi ali slabovidni 

osebi na njeno zahtevo zagotoviti dostop do sodnih pisanj ter do pisnih vlog strank v zanjo 

zaznavni obliki (U-I-146/07). Na drugi strani imamo zadevo Preiskava odvetniške pisarne (U-

I-115/14-28, Up-218/14-45), v kateri je Ustavno sodišče izčrpno predpisalo postopek 

preiskave in pravna sredstva v postopku preiskave odvetniške pisarne. 

Obravnavana kategorija se izogiba politični noti odločbe in je predvsem nomotehnična. 

Predmet analize je predvsem, koliko pravnih pravil je sodišče vzpostavilo v načinu izvršitve. 

Število teh elementov v izreku je relativno preprosto identificirati. Še pred vsebinsko analizo 

izreka lahko opravimo besedilno analizo v dveh korakih, ki nam lahko indicira, kakšna bo tudi 

vsebinska kompleksnost. Prvi indikator je vrednost v kategoriji »število besed« - možno je 

domnevati, da bo določitev večjega števila elementov izvršitve terjala uporabo večjega števila 

besed. Včasih Ustavno sodišče zaradi obširnega opisa načina izvršitve v izreku napoti bralca 

na točke obrazložitve, kjer je le-ta določen podrobneje. Drugi indikator kompleksnosti je lahko 

tudi, ali je način izvršitve določen v eni ali več točkah izreka. 

Za primer analize kompleksnosti lahko vzamemo odločbo v združenih zadevah U-I-239/14-

10, Up-1169/12-24, ki smo jo opredelili s številčno oceno kompleksnosti v višini 2,6. Določitev 

načina izvršitve ima 245 besed in je določena v kar 4 točkah izreka. Sodišče je odločilo, da:  

- mora ZPIZ v roku 60 dni po objavi odločbe ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem 

oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovil, da so bile 

delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, 

pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte alineje 46. člena Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 

54/98).  
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- Zavarovanci oziroma uživalci pokojnine, o podatkih katerih revizija ni bila opravljena, 

lahko v zgoraj določenem roku zahtevajo revizijo podatkov o plačah in pokojninskih 

osnovah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup, ter ponovno 

odmero pokojnine na podlagi ugotovitev revizije.  

- Zavod izda odločbo o ponovni odmeri pokojnine v postopku z izrednim pravnim 

sredstvom razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe iz prvega odstavka 183. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 

44/14), ne glede na čas od vročitve dokončne odločbe o odmeri pokojnine.  

- Odločba o ponovni odmeri pokojnine iz prejšnje točke tega izreka učinkuje od prvega 

dne naslednjega meseca od njene izdaje, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, 

oziroma od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če je bila dana zahteva. 

Za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so že pred objavo te odločbe v Uradnem 

listu Republike Slovenije zahtevali ponovno odmero, pa od prvega dne naslednjega 

meseca po dani zahtevi.  

V določitvi načina izvršitve lahko identificiramo sledeče elemente: 

- rok, v katerem mora ZPIZ ponovno odmeriti pokojnino 

- pravica zavarovancev (z določitvijo kroga le-teh), da zahtevajo revizijo podatkov za 

odmero pokojnine 

- določitev načina izdaje odločbe s strani ZPIZ v postopku z izrednim pravnim sredstvom 

razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe 

- trenutek začetka učinkovanja odločbe o ponovni odmeri pokojnine, če je izdana na 

zahtevo 

- trenutek začetka učinkovanja odločbe o ponovni odmeri pokojnine, če je izdana na 

zahtevo, podano pred objavo te odločbe v UL 

- trenutek začetka učinkovanja odločbe o ponovni odmeri pokojnine, če je izdana po 

uradni dolžnosti 

Možno je občasno prekrivanje te kategorije s kategorijo posega v drugo vejo oblasti. Sicer po 

definicijah kategoriji poseg v drugo vejo in kompleksnost nista nujno medsebojno povezani, 

saj je lahko tudi zelo enostaven način izvršitve hujši poseg v načelo delitve oblasti ali pa je 

obratno kompleksnejši način popolnoma upravičen zaradi okoliščin zadeve. Kljub temu je zelo 

verjetna korelacija med kompleksnostjo in posegom v drugo vejo v primeru, ko sodišče poseže 

v domeno zakonodajalca z vzpostavitvijo začasne nadomestne ureditve.  
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Včasih je tudi težko določiti stopnjo kompleksnosti, saj je lahko zgolj upoštevanje »števila 

pravnih pravil« nezadostno; morda bo kljub navidezni preprostosti navodila njegova 

implementacija kompleksna - ali pa bo eno pravilo vplivalo na več pravil znotraj pravnega 

sistema. Tovrstnih posledic nismo mogli v dovoljšnji meri preveriti in zato v tej kategoriji niso 

bile upoštevane.  

Kot je bilo nakazano zgoraj, načeloma kompleksnejša način izvršitve odločbe ne pomeni nujno, 

da je sporna z vidika delitve oblasti. Kadar, kot v primeru izvirne odprave protiustavnosti, ni 

nobene možnosti, da bi zakonodajalec odpravil protiustavnost, je lahko legitimen še posebej 

kompleksen način izvršitve odločbe. 

Ta kategorija omogoča pravnim akterjem, da lažje predvidijo, kako bo US (začasno) odpravilo 

protiustavnost, saj jim daje na razpolago orodje, s katerim lahko pri pisanju svojih vlog pred 

Ustavnim sodiščem predvidijo, do kolikšne mere lahko predlagajo specifičen in kompleksen 

način izvršitve, ter katere življenjske situacije terjajo uporabo kompleksnejših načinov 

izvršitve. 

Globina posega v drugo vejo oblasti z načinom izvršitve 

Ustavno sodišče odloča o tem, ali tri veje oblasti pri svojem delu spoštujejo ustavo. Tako odloča 

o kršitvah človekovih pravic s strani sodišč, kršitvah stave s strani zakonodajalca in podobno. 

Tradicionalno je naloga ustavnega sodišča, da nadzoruje ustavnost zakonov. Z razvojem 

ustavne demokracije se na ustavna sodišča prenaša več pristojnosti, vendar je kljub temu možno 

razlikovati stopnje intenzivnosti, s katerimi ustavno sodišče s svojo odločitvijo poseže v 

pristojnosti drugega ustavnega organa.  

Ta ocena je po eni strani nevtralna, ko jo presojamo z vidika pomena prizadetega organa, 

njegove diskrecije ter običajnosti takšne odločitve zanj. Po drugi strani je takšna ocena tudi 

politična, saj pri tem nujno izhaja iz presoje, ali je takšna odločitev Ustavnega sodišča 

legitimna, saj Ustavno sodišče ni neposredno demokratično legitimirana institucija. 

Razlikujemo položaje na podlagi različnih kriterijev in si pri tem pomagamo z vprašanji:  

1. Kako velik je krog naslovnikov? 

Razlikujemo med situacijo, ko Ustavno sodišče prepove voditi postopke vsem sodiščem ali pa 

vsem operaterjem ukaže, naj izbrišejo shranjene podatke o komunikacijah, in ukazom določeni 

Upravni enoti. Širok krog naslovljenih organov ali oseb je pomemben indikator, da si je 
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Ustavno sodišče vzelo velika pooblastila pri vplivanju na delo ostalih ustavnih organov ali celo 

ne-ustavnih organov, npr. zasebnikov. Čeprav ti ne spadajo v nobeno vejo oblasti, jih 

upoštevamo pri tej kategoriji, ki tako presega zgolj odnos Ustavnega sodišča do sodstva, 

zakonodajalca in izvršilne veje. Smotrnost upoštevanja tretjih oseb v tej kategoriji je v tem, da 

Ustavno sodišče lahko ureja tudi razmerja med njimi in državnimi organi, za urejanje katerih 

je sicer pristojen državni zbor, upravna enota ali kakšen drug državni organ. 

2. Kako pomemben je naslovljeni organ?  

S tem opravimo diferenciacijo znotraj iste veje oblasti, tj. razlikujemo globino posega glede na 

pomen, ki ga naslovljeni organ zaseda znotraj te veje. Tako je ukaz Vladi ali pa ministru po 

naravi večji poseg kot navodilo upravni enoti, kljub temu, da je lahko to navodilo zelo 

specifično in natančno. Podobno je tudi ukaz Vrhovnemu sodišču že na prvi pogled bolj 

pomemben kot ukaz Okrajnemu sodišču z vidika kategorije globine posega. 

3. Ali je takšna odločitev nekaj »običajnega« za naslovljeni organ ter koliko posega v 

diskrecijo tega organa? 

To vprašanje omogoča korekcijo prejšnjega, saj je lahko kljub manjšemu pomenu organa (npr. 

upravne enote) ukaz še vedno lahko večji poseg, če presega ravnanje, ki ga nižji organ običajno 

pričakuje od višjega (npr. od ministrstva ali upravnega sodišča). 

Na primer, za sodišča je bolj običajno, da je sodba razveljavljena in vrnjena v ponovno 

odločanje s kratkim rokom. Po drugi strani je v neki zadevi Ustavno sodišče Vrhovnemu 

ukazalo, da mora odločiti o zadevi v 7 dneh, ker je predolgo odločalo o svoji (ne)pristojnosti. 

To je, kljub upravičenosti, ki izhaja iz obrazložitve, intenzivnejši poseg v pristojnosti 

Vrhovnega sodišča. V tretji zadevi pa je Ustavno sodišče določilo, da njegova odločba, s katero 

je ukazalo, da se pritožnike znova priključi na vodovod, nadomesti sklep o motenju posesti, 

kar je unikum v vsej ustavnosodni praksi. 

Nadalje je ustanovitev občine z načinom izvršitve povsem neobičajna, ker je ustanovitev 

občine v domeni zakonodajalca. Njena ustanovitev je tako na tej točki prevzem vloge 

zakonodajalca. 

Končno tudi ugotovitev rezultata referenduma močno izstopa iz običajnih pristojnosti organov, 

ki so vpleteni v ta proces. 

4. Ali je bil možen blažji poseg? 
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Načelo sorazmernosti iz 2. člena Ustave veže vse državne organe, vključno z Ustavnim 

sodiščem. Tako je ocena sorazmernosti vsakršne odločitve Ustavnega sodišča priporočljivo 

konceptualno orodje. Konkretno pri tej kategoriji gre znova za korekcijo ugotovljenega posega, 

za nekakšen upravičevalni razlog za globlji poseg, saj omogoča znižanje ocene posega, v 

kolikor se izkaže, da Ustavno sodišče sploh ni imelo druge možnosti, da bi odpravilo 

protiustavnost. Deloma gre za vrednostno presojo, pomembna pa je tudi kvaliteta obrazložitve 

ustavne odločbe. Tako na primer Ustavno sodišče tudi v zadevi Ankaran argumentira, da je 

ustanovitev občine edini način za odpravo protiustavnosti. Ta kriterij je bil tako deloma tudi 

predmet naše pravne presoje in občutka, ali je Ustavno sodišče res izbralo najmilejši ukrep. 

 

3.1.4. Opis metodološkega okvirja računanja korelacij 

Prilagojeni Pearsonov koeficient korelacije 

Vse odločbe, ki so bile relevantne za analizo, smo analizirali glede na več vnaprej dogovorjenih 

kriterijev. Da bi ugotovili ali so tej kriteriji med seboj povezani, smo nato nad podatki vseh 

analiziranih odločb izvedli statistično analizo. Velika večina spremenljivk na podlagi teh 

kriterijev je bila opisnih ter nominalnih. Kriterije s številskimi spremenljivkami pa smo 

segmentirali za lažjo predstavitev. S tem smo jih pretvorili v opisne spremenljivke in smo jih 

kot take tudi naprej obravnavali. 

Tak primer je recimo kriterij o času odločanja (pretečen čas med datumom vloge ter datumom 

odločitve). Izražen je s številsko vrednostjo (število pretečenih dni), mi pa smo to vrednost 

pretvorili v opisno tako, da smo jo uvrstili v enega izmed naslednjih segmentov: 

- do tedna dni; 

- do meseca dni; 

- do pol leta; 

- do enega leta; 

- do dveh let; 

- do treh let; 

- do štirih let; 

- do petih let; 

- več kot 5 let. 
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Spremenljivke so torej opisne, če so predstavljene z besedo, besedno zvezo ali opisom (za 

razliko od številskih, ki so predstavljene z neko številsko vrednostjo). Nominalne 

spremenljivke pa so tiste, katerih različne vrednosti lahko primerjamo med seboj le po enakosti, 

nimajo pa nekega smiselnega vrstnega reda, v katerega bi lahko vrednosti razvrstili po velikosti 

(za razliko od ordinalnih spremenljivk, na primer). 

Da smo torej ugotovili ali sta dve kategoriji med seboj odvisni, smo naredili Pearsonov hi-

kvadrat (χ2) test neodvisnosti nad kontingenčno tabelo teh dveh spremenljivk. Na podlagi te 

hi-kvadrat statistike smo nato izračunali Pearsonov koeficient korelacije (C). To je 

matematična in statistična številska mera, ki nam pove velikost linearne povezanosti med 

dvema spremenljivkama. Ker smo želeli eliminirati vpliv velikosti kontingenčne tabele nad 

rezultatom, smo Pearsonov koeficient korelacije (C) normalizirali ter tako dobili prilagojeni 

Pearsonov koeficient korelacije (Ccorr), na podlagi katerega smo ugotavljali, ali sta dve 

spremenljivki med seboj linearno povezani. Vrednost prilagojenega Pearsonovega koeficienta 

(Ccorr) je med 0 in 1, kjer 0 pomeni popolno nepovezanost, 1 pa popolno (funkcijsko) 

povezanost. Vrednosti smo obravnavali glede na naslednjo lestvico. 

Od Do Jakost povezanosti 

0 0.2 Ni povezanosti 

0.2 0.4 Šibka povezanost 

0.4 0.7 Zmerna povezanost 

0.7 1 Močna povezanost 

Tabela 1 

Primer izračuna 

Tabela kontingence 

Najprej za dva kriterija, med katerima želimo izračunati prilagojeni Pearsonov koeficient 

korelacije (Ccorr), naredimo tabelo kontingence z robnimi frekvencami. Za primer vzemimo 

kategoriji “Glasovanje” ter “Glasovanje o načinu izvršitve”. 
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Glasovanje o načinu izvršitve  

Druga 

večina 

Preglasovano 

(za 1 glas 

odločeno) 

Soglasno 

 

Skupna vsota 

(Robne frekvence) 

Glasovanje 

Druga večina 53 0 4 57 

Preglasovano (za 

1 glas odločeno) 
0 4 0 4 

Soglasno 8 0 200 208 

 

Skupna vsota 

(Robne 

frekvence) 

61 4 204 269 

Tabela 2 

Tukaj je pomemben podatek velikost vzorca (n). Za ta primer je to 269 (podatek je viden spodaj 

desno v tabeli). 

Tabela pričakovanih frekvenc 

Na podlagi robnih frekvenc iz tabele kontingence naredimo tabelo pričakovanih frekvenc. Za 

posamezno celico izračunamo pričakovano frekvenco tako, da zmnožimo ustrezni robni 

frekvenci (skupno vsoto pripadajočega stolpca ter skupno vsoto pripadajoče vrstice) ter ju 

delimo z velikostjo vzorca (n).  

 

Glasovanje o načinu izvršitve  

Druga 

večina 

Preglasovano 

(za 1 glas 

odločeno) 

Soglasno 

 

Skupna vsota 

(Robne frekvence) 

Glasovanje 

Druga večina 12.9257 0.8476 43.2268 57 

Preglasovano (za 

1 glas odločeno) 
0.9071 0.0595 3.0335 4 

Soglasno 47.1673 3.0929 157.7398 208 

 

Skupna vsota 

(Robne 

frekvence) 

61 4 204 269 

Tabela 3 

Vrednosti v tej tabeli nam povedo, kolikšna je pričakovana vrednost za neko celico glede na 

ustrezni robni frekvenci. Razlika med to pričakovano vrednostjo ter dejansko vrednostjo iz 

kontingenčne tabele za neko celico je podlaga za izračun hi-kvadrat statistike. 

Prispevki k hi-kvadrat statistiki 

Za vsako celico v tabeli izračunamo prispevek k hi-kvadrat statistiki tako, da od pričakovane 

frekvence za to celico (podatek iz tabele pričakovanih frekvenc) odštejemo dejansko frekvenco 

za to celico (podatek iz tabele kontingence), rezultat kvadriramo ter ga delimo s pričakovano 
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frekvenco za to celico. Za zgornji primer devetih celic dobimo naslednje prispevke k hi-kvadrat 

statistiki. 

 

Glasovanje o načinu izvršitve 

Druga večina 

 

Preglasovano 

(za 1 glas 

odločeno) 

Soglasno 

 

Glasovanje 

Druga večina 124.2455 0.8476 35.5969 

Preglasovano (za 

1 glas odločeno) 
0.9071 261.0595 3.0335 

Soglasno 32.5242 3.0929 11.3220 

Tabela 4 

Hi-kvadrat statistika pa je preprosto samo vsota vseh devetih prispevkov.  

χ2 = 472.6290 

 

Pearsonov koeficient korelacije 

Pearsonov koeficient korelacije izračunamo na podlagi vrednosti hi-kvadrat statistike po 

formuli 

𝐶 = √
𝑋2

𝑋2+ 𝑛
,  

kjer je n velikost vzorca.  

V našem primeru je χ2 = 472.6290 ter n = 269. 

𝐶 = √ 472.6290

472.6290 + 269
= √

472.6290

741,6290
= √0.6373  = 0.7983 

 

Prilagojeni Pearsonov koeficient korelacije 

Prilagojeni Pearsonov koeficient korelacije izračunamo na podlagi Pearsonovega koeficienta 

korelacije po formuli 

𝐶𝐶𝑜𝑟𝑟  =  
𝐶

√
𝑚−1

𝑚

,  

𝑚 =  𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑐),  
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kjer je r število vrstic, c pa število stolpcev kontingenčne tabele (vrstice ter stolpce robnih 

frekvenc ne štejemo). 

V našem primeru je r = 3 ter c = 3, kar pomeni da je tudi m = 3. 

𝐶𝐶𝑜𝑟𝑟  =  
0.7983

√2
3

=
0.7983

0,8165
=  0.9777  

Prilagojeni Pearsonov koeficient korelacije za primer kategorij »Glasovanje« ter »Glasovanje 

o načinu izvršitve« je torej 0.9777. Glede na tabelo to signalizira močno povezanost, iz česar 

lahko razberemo, da sta ti dve kategoriji linearno odvisni med seboj. Na praktičnem primeru 

to pomeni, da če je senat o odločbi glasoval soglasno, je zelo velika verjetnost, da je tudi o 

načinu izvršitve glasoval soglasno ali obratno.  
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3.2. Rezultati analize 

Po pregledu literature smo ugotovili, da še ne obstaja primerna kategorizacija odločb 

Ustavnega sodišča, ki vsebujejo način izvršitve, zato smo razvili svoj dodaten, izvirni sistem 

kategorizacije.51 Pomembno je poudariti, da kategorizacija, ki jo uporabljamo, ni splošno 

izpeljana iz funkcije in pristojnosti ustavnega sodišča, pač pa smo jo razvili na podlagi 

dejanskih odločb, ki smo jih analizirali. To pomeni, da smo šele po pregledu vseh virov lahko 

ustvarili končno sistematizacijo - in smo lahko posledično šele po prvem pregledu vseh odločb 

posamezne odločbe tudi dokončno umestili. Rečeno drugače, uporabljena metodologija je sicer 

empirično realna, vsekakor pa ne tipsko idealna - ni nemogoče, da bo Ustavno sodišče v 

prihodnosti izdalo odločbo, ki ne bo spadala v nobeno kategorijo. 

V nadaljevanju bodo tako predstavljene kategorije, v katere smo razvrščali odločbe, ki so bile 

predmet naše obravnave. Kategorije segajo od povsem tehničnih ali celo lingvističnih do 

takšnih, ki terjajo ne le pravno, temveč tudi politično presojo, na kar je posebej opozorjeno. 

3.2.1. Abstraktne kategorije načina izvršitve 

Začasna nadomestna ureditev 

Definicija 

Tukaj opisana kategorija načina izvršitve je najpogostejša izmed vseh opisanih v tej nalogi in 

je posledično tudi najširše definirana. Pojavlja se praviloma v postopkih za oceno ustavnosti in 

zakonitosti in le izjemoma v postopkih z ustavno pritožbo, čeprav so zaradi načela koneksitete 

odločbe v postopkih ocene ustavnosti in zakonitosti, v katerih je določena začasna nadomestna 

ureditev, velikokrat povezane z ustavnimi pritožbami. 

Kategorija je poimenovana s preprosto besedno zvezo, ki kar najbolje zaobjame njen pomen, 

posledice in pravno vsebino. Gre za odločbe, v katerih Ustavno sodišče ugotovi neustavnost 

konkretnih določb zakona ali podzakonskega predpisa in ga morebiti tudi razveljavi, nato pa 

gre še korak dlje in z namenom zmanjševanja škodnih posledic v izreku določi novo ureditev 

spornega vprašanja, ki velja, dokler zakonodajalec ali drugi pristojni organ področja ne uredi z 

novimi predpisi, ki bodo v skladu z razlogi v odločitvi Ustavnega sodišča. 

                                                   
51 Še najbolj se ji približa zgoraj omenjeni komentar nemškega Zakona o Zveznem ustavnem sodišču (Lechner H., Zuck R.: 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz : Kommentar, 1996, str. 304-306). 
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Izjemoma je nova ureditev zapisana v posameznih točkah obrazložitve odločbe, pri čemer se 

izrek na te točke izrecno sklicuje. Taka oblika izreka je običajno posledica obsežnosti ali 

kompleksnosti nove začasne nadomestne ureditve, ki jo Ustavno sodišče določi in je zaradi 

dolžine samega besedila ne zapisuje v izrek odločbe. 

Odločbe, ki spadajo v to kategorijo, lahko učinkovito identificiramo tudi zaradi njihovega 

značilnega besedišča. 

Tekom let je Ustavno sodišče v teh odločbah uporabljalo podobne zapise, ki se medsebojno le 

rahlo razlikujejo in se primeroma glasijo tako: 

- »do odprave neustavnosti …«, 

- »do odprave neskladnosti …«, 

- »do odprave ugotovljenega neskladja«, 

- »do drugačne zakonske ureditve«, 

- »do morebitne drugačne, z razlogi te odločbe skladne ureditve, …«, 

Temu zapisu v izreku sledi nova ustavnoskladna ureditev spornega vprašanja ali pa izrecen 

sklic na točko v obrazložitvi, v kateri je ureditev zapisana. Z zgoraj primeroma zapisanimi 

besednimi zvezami Ustavno sodišče jasno izraža začasni namen ureditve, ki jo v konkretni 

odločbi vzpostavlja. 

V mnogih zadevah gre pri tej kategoriji za ugotovitvene odločbe, ki jih v izreku spremlja poziv 

oziroma opozorilo Ustavnega sodišča o dolžnosti zakonodajalca, da ugotovljene 

protiustavnosti odpravi. Tipična dikcija takega poziva je namreč: »Državni zbor je ugotovljena 

neskladja z Ustavo iz prejšnje točke dolžan odpraviti v roku enega leta.« 

Eksemplifikativen seznam odločb z opisi izrekov 

V spodaj navedenih zadevah poskušamo kar najbolje predstaviti naravo te vrste načina 

izvršitve. Iz analize te vrste odločb izhaja ugotovitev, da Ustavno sodišče pogosto res deluje 

kot neke vrste »pomožni« zakonodajalec, pri čemer vedno pušča zakonodajalcu možnost, da 

vprašanje, ki ga je Ustavno sodišče začasno uredilo, uredi drugače. Nova zakonodajalčeva 

ureditev istega spornega vprašanja pa bo lahko ponovno predmet ustavne presoje. 

Ker so odločbe iz te kategorije številčne in zelo raznolike po svojih učinkih in glede na pravno 

področje, v katerem se pojavljajo, jih ni bilo smotrno nadalje združevati v podkategorije. 



46 

Kot prvi primer bi si bilo zanimivo ogledati prvo odločbo Ustavnega sodišča, v kateri je slednje 

(po naši analizi) prvič uporabilo kategorijo začasne nadomestne ureditve. 

Gre za odločbo U-I-353/96 iz leta 1997, v kateri se pojavlja vprašanje ureditve roka med prvim 

in ponovnim glasovanjem na predsedniških volitvah. Zaradi kratkega roka, ugotavlja sodišče, 

bi bilo pri morebitnem ponovnem glasovanju (v drugem krogu volitev) onemogočeno 

uresničevanje volilne pravice z glasovanjem po pošti pomembnemu oziroma znatnemu številu 

volilnih upravičencev, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. 

Ustavno sodišče je zato odredilo, da se v primeru, da zakonodajalec te pravne praznine ne 

zapolni v času, ki bi še omogočal uporabo zakonske določbe na letošnjih volitvah predsednika 

republike, pri ugotavljanju volilnega izida upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz 

tujine do pristojnih volilnih organov najkasneje do 12. ure petega dne po dnevu glasovanja. 

Zelo zanimivo je opazovati, kako previdno je bilo Ustavno sodišče pri postavljanju te začasne 

nadomestne ureditve. V 25. točki odločba Ustavnega sodišča namreč izrecno opozarja, da ta 

odredba, izdana v okviru pooblastila iz drugega odstavka 40. člena ZUstS, velja le za letošnje 

predsedniške volitve in le v primeru, da zakon ne določi drugače. 

V poznejših odločbah se takšne obrazložitve, ki v določeni meri »opravičujejo« ravnanje 

Ustavnega sodišča zaradi posega v zakonodajno vejo oblasti, ne pojavljajo več. Ravno 

nasprotno, kategorija začasne nadomestne ureditve, je postala eden izmed glavnih institutov za 

varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v času, dokler se zakonodajalec ne odzove 

na ugotovljene protiustavnosti. 

V nadaljevanju so primeroma zapisane nekatere reprezentativne odločbe, ki najbolje ilustrirajo 

pravno naravo te kategorije. 

- V 3. točki izreka odločbe z opravilno št. U-I-152/03, je Ustavno sodišče jasno in 

strnjeno zapisalo novo začasno nadomestno ureditev tako: »Do odprave ugotovljenega 

neskladja razlog za ugotavljanje identitete ne more biti zgolj videz osebe.« Uporabljanje 

videza osebe, samega po sebi, kot razlog za ugotavljanje identitete je kršitev 14. člena 

Ustave, zato je sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe. To pomeni, da je videz 

lahko podlaga za ugotavljanje identitete samo v povezavi s katero izmed drugih 

okoliščin iz prvega odstavka 35. člena ZPol. 

- V odločbi z opravilno št. Up-724/04, U-I-322/05 gre za primer, ko zakonodajalec 

določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil in zato razveljavitev ni bila 
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možna. Ustavno sodišče je zato sprejelo ugotovitveno odločbo, dodatno pa še določilo 

način izvršitve te odločbe, ker bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do zastojev v tistih 

izvršilnih postopkih, kjer je upnik en sam. Do nove zakonske ureditve bo moralo 

sodišče tudi v primeru poplačila enega upnika izdati sklep o poplačilu. Začasna 

nadomestna ureditev se v tej odločbi glasi tako: »Do odprave neskladnosti iz 1. točke 

izreka te odločbe mora sodišče tudi v primeru poplačila enega upnika izdati sklep o 

poplačilu.« 

- V odločbi z opravilno št. U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 se začasna nadomestna 

ureditev glasi tako: »Do drugačne zakonske ureditve lahko vloži pritožbo zoper 

odločitev Državnega sveta, sprejeto v postopku potrjevanja mandatov članov 

Državnega sveta, vsak kandidat in predlagatelj kandidata.« Tudi v tej zadevi 

razveljavitev presojane ureditve ni bila mogoča, ker je šlo za vprašanja, ki jih 

zakonodajalec protiustavno ni uredil, oziroma bi po drugi strani razveljavitev 50. člena 

ZDSve, kolikor nekatera vprašanja vendarle ureja, pomenila, da postopek odločanja o 

pritožbi pred Državnim svetom in volilni spor pred Ustavnim sodiščem sploh v ničemer 

ne bi bila urejena, kar bi povzročilo še večjo protiustavnost. Zato je Ustavno sodišče na 

podlagi prvega odstavka 48. člena sprejelo ugotovitveno odločbo in dodatno določilo 

način izvršitve odločbe. 

- V odločbi z opravilno št. U-I-214/09, Up-2988/08 je Ustavno sodišče z namenom, da 

bi bila v času do odprave ugotovljenega neskladja z Ustavo zagotovljena enaka 

obravnava upravičencev do odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnih razlogov in zaradi razloga nesposobnosti, odločilo, da se do odprave 

ugotovljenega neskladja od odpravnin, izplačanih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

iz razloga nesposobnosti, ne plačujejo prispevki delavcev za socialno varnost. Začasna 

nadomestna ureditev je zapisana tako: »Do odprave ugotovljenega neskladja se od 

odpravnin, izplačanih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, 

ne plačujejo prispevki delavcev za socialno varnost.« 

Kot lahko opazujemo zgoraj, je začasna nadomestna ureditev lahko zapisana zelo jedrnato in v 

takih primerih ne gre za pretirano kompleksno urejanje protiustavnih stanj. Obstajajo pa 

zadeve, v katerih je Ustavno sodišče z začasno nadomestno ureditvijo izčrpno uredilo določeno 

pravno praznino ali neustavno zakonsko ureditev, vključno s postopkom in pravnimi sredstvi, 

ki so posamezniku v določenih situacijah na voljo. 
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- V odločbi z opravilno št. U-I-115/14, Up-218/14 je v izreku zapisana začasna 

nadomestna ureditev tako: »Do odprave ugotovljene protiustavnosti se hišna preiskava 

odvetniške pisarne, preiskava elektronskih naprav ter zaseg predmetov, listin in naprav 

odvetnika dovoljujejo in opravljajo na način, določen v 60. do 63. točki obrazložitve te 

odločbe.« 

V omenjenih točkah obrazložitve je podrobno in izčrpno urejena začasna nadomestna ureditev 

oprave hišne preiskave odvetniške pisarne ter postopek preiskave odvetnika in njegovih 

predmetov, listin in naprav. Začasna nadomestna ureditev naj bi zagotovila, da bo v času, 

dokler zakonodajalec ne odpravi ugotovljenih protiustavnosti, na podlagi sodne odredbe, s 

katero se odrejajo preiskovalna dejanja, poseženo v odvetniško zasebnost le tedaj, ko je to glede 

na cilj, ki mu poseg sledi, sploh dopustno, in le tedaj, ko je to in kolikor je to res nujno potrebno 

zaradi uvedbe oziroma poteka posameznega kazenskega postopka. Vzpostavlja pa se tudi 

pritožba kot učinkovito pravno sredstvo, s katerim naj se zagotovi instančni preizkus sodnih 

odločitev, na podlagi katerih je poseženo v odvetniško zasebnost, oziroma sodna kontrola 

odločitve policije o zasegu listin in naprav. 

- V odločbi z opravilno št. U-I-191/17 gre prav tako za primer izčrpnejšega začasnega 

nadomestnega urejanja s strani Ustavnega sodišča. V tej zadevi je Ustavno sodišče 

ugotovilo protiustavnost zakonske ureditve, na podlagi katere je Vlada organizirala 

referendumsko kampanjo. Vendar ugotovitev take protiustavnosti po mnenju US sama 

po sebi še ne pomeni nepravilnosti, ki so vplivale ali bi lahko vplivale na referendumski 

izid. Zato je US odločilo, da bo Vrhovno sodišče moralo v referendumskem sporu, ki 

ga je prekinilo, presoditi, ali so bile konkretne aktivnosti, ki jih je Vlada izvajala v 

referendumskem postopku (torej tudi v času referendumske kampanje), v skladu z 

izhodišči iz te odločbe. V 4. in 5. točki izreka, je začasno nadomestno ureditev postavilo 

tako: 

 »Do drugačne ureditve v Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi 

Vrhovno sodišče v pritožbenem postopku: 

 zavrne pritožbo, če ne ugotovi nepravilnosti v referendumskem postopku 

oziroma če ugotovi take nepravilnosti, ki niso ali ne bi mogle vplivati na izid 

glasovanja; 
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 ugodi pritožbi, razveljavi glasovanje in odredi novo glasovanje, če ugotovi 

nepravilnosti v referendumskem postopku, ki so vplivale ali bi lahko vplivale 

na izid glasovanja; 

 ugodi pritožbi, razveljavi glasovanje in samo ugotovi izid referenduma, če 

ugotovi nepravilnosti v referendumskem postopku, ki so vplivale ali bi lahko 

vplivale na izid glasovanja, katerih posledice je mogoče odpraviti z 

ugotovitvijo drugačnega izida referenduma. 

 Po vročitvi odločitve Vrhovnega sodišča iz druge alineje prejšnje točke 

izreka Državna volilna komisija v dveh dneh s sklepom določi nov datum 

glasovanja, pri čemer mora glede na ugotovljeno naravo kršitve upoštevati 

čas za referendumsko kampanjo. Sodba Vrhovnega sodišča, ki razveljavlja 

glasovanje na referendumu ali ugotavlja drugačen izid referenduma, in sklep 

Državne volilne komisije o določitvi novega datuma glasovanja se objavita v 

Uradnem listu Republike Slovenije.« 

- Druge zadeve, ki vključujejo tako začasno nadomestno ureditev s sklicevanjem na točke 

v obrazložitvi so tudi npr. U-I-134/10, U-I-351/04, U-I-271/08. 

Iz zgoraj prikazanih primerov lahko zaključimo, da je kategorija začasne nadomestne ureditve 

oblika načina izvršitve, s katerim Ustavno sodišče poskrbi, da se po razveljavitvi protiustavne 

določbe ali ugotovitvi protiustavnosti določene ureditve v vmesnem času, tj. do sprejetja 

ustrezne zakonske rešitve, prekine protiustavno stanje in prepreči nadaljnje kršitve ustavnih 

pravic. 

Prednosti definicije ter slabosti in omejitve definicije 

Temeljna prednost definicije je, da je kategorija začasne nadomestne ureditve relativno lahko 

prepoznavna z jasno izraženo lastnostjo začasnosti ureditve. Opredeljena je z besednimi 

zvezami opisanimi zgoraj, ki se sicer med odločbami razlikujejo, vendar je v večini primerov 

razmeroma preprosto ugotoviti, da gre le za variacije istega pomena. 

Slabost definicije je predvsem njen širok obseg, ki pa je posledica pojavnih oblik te kategorije 

v odločitvah Ustavnega sodišča. Zaradi same pojavnosti kategorije v odločbah na različnih 

pravnih področjih, razlik v učinkih, ki jih ima konkretna začasna nadomestna ureditev, in 

velikega razpona v obsegu začasnega urejanja, ki ga US postavlja v odločbi, je težko opredeliti 

natančnejše ključne elemente te kategorije. 
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Vprašanje glede ustreznosti definicije kategorije se pojavlja tudi v zvezi z odločbami, v katerih 

Ustavno sodišče sicer res poseže po začasni nadomestni ureditvi, vendar protiustavnost rešuje 

z (analogno) uporabo obstoječih predpisov in ne postavlja »lastne« ureditve. Zaradi njihovih 

pravnih oziroma dejanskih učinkov smo tudi takšne odločbe obravnavali kot odločbe v 

kategoriji začasne nadomestne ureditve. Mogoče bi bilo v prihodnje smotrno takšne odločbe 

ločiti od tistih, v katerih gre za pravo začasno nadomestno ureditev, ali takšnih, ki 

protiustavnost rešujejo s sklicevanjem na nek obstoječi predpis. Takšne odločbe so primeroma 

zadeve z opravilnimi številkami U-I-185/10, Up-338/05, U-I-176/05, U-I-49/00, U-I-336/02, 

U-I-191/02. 

V sami analizi odločb se je včasih pojavljalo tudi vprašanje razmejitve te kategorije od 

kategorije realnega dejanja, saj so v slučaju, ko je realno dejanje opisano abstraktno, pravne 

posledice odločbe v veliki meri enake kot pri začasni nadomestni ureditvi. Vendar se te 

situacije lahko razrešijo tako, da se posebno pozornost nameni vprašanju obstoja možnosti 

drugačne ureditve oziroma začasnosti načina izvršitve določenega v konkretni odločbi. Če US 

meni, da je protiustavnost mogoče rešiti le na en določen način, potem gre verjetneje za realno 

dejanje, ki nima lastnosti začasnosti in ga tudi ne spremlja besedišče, ki izrecno opredeljuje 

začasno naravo ureditve. 

Pravnopolitična ocena kategorije 

Kategorija začasne nadomestne ureditve je lahko problematična z vidika načela delitve oblasti, 

saj Ustavno sodišče, čeprav le začasno, nedvomno posega v pristojnosti zakonodajalca. Vendar 

je na to kategorijo načina izvršitve treba gledati predvsem z uvidom v položaj ustavnega 

sodišča kot varuha ustave in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Prav tako je treba 

omeniti, da ostaja vloga primarnega normativnega urejanja trdno v rokah zakonodajalca, saj je 

položaj, v katerem Ustavno sodišče lahko uporabi opisano kategorijo načina izvršitve, vedno 

položaj subsidiarnega urejanja (varstva) v primeru spora o ustavnosti in zakonitosti določenih 

predpisov. Nenazadnje ima zakonodajalec vedno možnost in celo dolžnost, da se na 

ugotovljeno protiustavnost odzove in področje uredi tako, da bo skladno z razlogi odločbe 

Ustavnega sodišča. Prav neizvrševanje te dolžnosti s strani zakonodajalca je večja kršitev 

načela delitve oblasti kot pa uporaba začasne nadomestne ureditve s strani Ustavnega sodišča. 
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Ukaz 

Definicija 

Ukaz je abstrakten način izvršitve, pri katerem Ustavno sodišče konkretnemu organu da 

konkretno navodilo, da mora nekaj izvršiti ali storiti oziroma da nečesa ne sme storiti v 

prihodnosti. Med ukaze torej sodijo tako zapovedni kot tudi prepovedni ukazi. Da gre za ukaz, 

mora biti organ, ki naj odločbo na določen način izvrši, nujno individualiziran, največkrat kar 

eksplicitno poimenovan oziroma mora biti iz konteksta razvidno, kateri organ mora odločbo 

na določen način izvršiti. 

Ukaz kot abstrakten način izvršitve se skoraj v celoti prekriva z navodilom organu, kot 

kategorijo načina izvršitve, pojavlja pa se v največ različnih vrstah postopkov pred Ustavnim 

sodiščem, tako pri načinih izvršitve, določenih v konkretni presoji, kot v abstraktni presoji, pri 

čemer je največ ukazov v skupini abstraktne presoje. Naslovljeni organ je v večini primerov 

organ izvršilne veje oblasti (Organ javne uprave (DVK, ZPIZ, vlada, ministrstva, upravne 

enote, lokalne skupnosti, PSV)). 

Eksemplifikativen seznam odločb z enostavčnimi opisi izrekov 

Najštevilčnejše in s tem tudi najbolj tipične odločbe, v katerih je določen način izvršitve, so 

odločbe, s katerimi je Ustavno sodišče ugotovilo, da občina (v eni zadevi tudi Vlada RS: U-I-

156/13) pri kategorizaciji javnih cest ni spoštovala ustavnih določb o razlastitvi. Zato je 

občinam ukazalo, da »morajo v roku šestih mesecev od dneva objave odločbe v Uradnem listu 

Republike Slovenije neskladje z Ustavo odpraviti tako, da s pobudnikom sklenejo pravni posel 

za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začnejo postopek razlastitve ali v skladu z 

zakonom izpeljejo postopek za ukinitev javne ceste«. Za to skupino odločb je značilno, da so 

po vsebini skoraj v celoti identične. Gre za tipične primere, v katerih so občine (nedvomno) 

kršile Ustavo, Ustavno sodišče pa jim ukaže, kako naj to popravijo, pri čemer imajo občine več 

različnih možnosti poprave svojega neustavnega ravnanja (U-I-100/03, U-I-21/04, U-I-256/04, 

U-I-211/04, U-I-325/04, U-I-240/05, U-I-335/05, U-I-18/06, U-I-42/06, U-I-357/06, U-I-

304/06, U-I-182/06, U-I-132/07, U-I-113/08, U-I-281/08, U-I-142/08, U-I-202/08, U-I-195/08, 

U-I-286/08, U-I-106/09, U-I-156/13, U-I-129/03). 

Drugi sklop tipičnih primerov ukaza so tisti, v katerih Ustavno sodišče upravni enoti naloži 

vpis veljavnosti vozniškega dovoljenja v evidenco vozniških dovoljenj. Možen način izvršitve 

je, za razliko od prejšnjih primerov, zgolj eden. Prav tako gre v teh primerih za postopek 
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ustavne pritožbe (Up-762/03, Up-371/03, Up-333/05, Up-478/05, Up-566/05, Up-1183/05, 

Up-548/05, Up-516/05, Up-855/05). Ustavno sodišče je zapisalo: »Upravna enota X vpiše 

najkasneje v 3 dneh po vročitvi te odločbe veljavnost vozniškega dovoljenja A. A. št. X, 

izdanega dne X pri Upravni enoti X, v evidenco vozniških dovoljenj.« 

Vsebinsko gledano je bil ukaz velikokrat uporabljen v volilnih in referendumskih zadevah. Z 

najstarejšima odločbama, U-I- 85/94 in U-I-94/94, s katerima je Ustavno sodišče uporabilo 

ukaz kot način izvršitve, je volilnim komisijam ukazalo, da na nekaterih voliščih objavijo 

razglas z določeno vsebino. V zadevi U-I-48/98 je nadalje pod pogojem, da Državni zbor 

zakonsko ne uredi stalne evidence volilne pravice volilnih upravičencev s stalnim 

prebivališčem v tujini, ukazalo pristojnim organom, da slovenske državljane s stalnim 

prebivališčem v tujini obvestijo o volitvah in o možnih načinih uresničevanja volilne pravice 

na podlagi obstoječih evidenc. Ta odločba je še posebej zanimiva, ker je Ustavno sodišče 

predvidelo način izvršitve za primer, da zakonodajalec ne bo v ustreznem roku izvršil njegove 

odločitve. V zvezi z občinskimi volitvami je Ustavno sodišče npr. ukazalo, po katerih pravilih 

se morajo volitve izvesti (Up-3486/07, Up-3503/07, Up-3768/07, U-I-326/02) in da morajo 

občinski sveti občin, ki na rednih volitvah niso zagotovile izvolitev predstavnikov romskih 

skupnosti, razpisati nove volitve po pravilih, ki veljajo za predčasne volitve (U-I-345/02). 

Državnemu zboru je Ustavno sodišče ukazalo razpis referenduma (U-I-265/96), da mora 

določiti nov dan razpisa referenduma (U-I-279/96), da mora ponovno obravnavati predloge za 

ustanovitev novih občin (U-I-2/06), da mora sprejeti nov akt o razpisu referenduma (U-I-

76/14) in dalo predsedniku Državnega zbora tudi konkreten ukaz, da razpiše volitve v občinski 

svet in volitve župana novih občin (U-I-137/10). 

Izvršilni veji oblasti (upravnim enotam oziroma ministrstvu ali ministru) je Ustavno sodišče 

ukazalo ponoven vpis oseb v register stalnih prebivalcev oziroma izdajo dopolnilnih odločb v 

zvezi z »izbrisanimi« (Up-333/96, Up-60/97, U-I-246/02) in določitev primernega roka za 

izpolnitev obveznosti iz Pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (U-I-57/97), 

sodni veji pa npr., da omogoči obnovo sodnega postopka (Up-562/14). V štirih zadevah je bil 

naslovnik ukaza ZPIZ. Ustavno sodišče mu je ukazalo izvršitev sodbe (Up-138/02), izdajo 

novih odločb (U-I-186/12), ustrezno izplačevanje akontacije predčasnih vojaških pokojnin (U-

I-195/95) ter dolžan plačilo zakonskih zamudnih obresti (Up-69/00). Zadnja odločba je še 

posebej zanimiva, saj gre za »dodatno« odločbo, s katero je na predlog pritožnika Ustavno 

sodišče odločilo izključno o načinu izvršitve.  
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Ukaz je bil uporabljen tudi za urejanje ravnanja zasebnih subjektov: operaterjem je Ustavno 

sodišče ukazalo, da morajo uničiti vse podatke, ki so jih hranili na podlagi izpodbijanih določb 

(U-I-65/13). 

Primeri prepovednih ukazov so konkreten ukaz, da načelnica upravne enote ne sme nadalje 

preprečevati pritožnici opravljanja nalog vršilke dolžnosti (Up-183/97) in ukaz, da zasebni 

subjekt ne sme razpolagati z nepremičninami, ki so predmet denacionalizacijskega postopka 

(Up-209/99). Ustavno sodišče je v eni zadevi, U-I-284/94, uporabilo tudi splošnejši ukaz, da 

se zoper državljana druge republike nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije 

ob izpolnjevanju določenih pogojev ne sme izreči ukrep prisilne odstranitve tujca. 

Pod ukaz smo uvrstili tudi način izvršitve, določen v odločbi U-I-193/15, Up-915/15, ki je 

glede na našo sistematiko sicer »nečista«. Gre sicer za ekstenziven ukaz, s katerim je Ustavno 

sodišče zapovedalo takojšnjo predložitev zaseženih predmetov na vpogled pritožnikom in 

prepoved nadaljnjih posegov v zasebnost odvetnikov. Izrek se sklicuje na odločbo U-I-115/14, 

Up-218/14 in v večji meri ukazuje preiskovalnim organom, da spoštujejo slednjo. 

Prednosti definicije in slabosti in omejitve definicije 

Ukaza kot načina izvršitve že na intuitivni ravni ni težko prepoznati. Opredeljujejo ga namreč 

ključne indikativne besede, med katerimi prednjači besedica »mora«, pogosto pa Ustavno 

sodišče nekaj ukaže tudi z besedami »je dolžan« ali pa preprosto uporabi glagolsko obliko, 

značilno za izreke sodb rednih sodišč, npr. »se izvede«, »se prepove« ali »vpiše«. 

Kot že opisano zgoraj, je pri ukazu pomembno, da sta vedno kumulativno podana dva pogoja: 

1. obveznost storitve, opustitve, dopustitve in 

2. konkretizacija organa, ki mora ukaz izpolniti. 

Če 2. pogoj ni izpolnjen, gre po metodologiji za realno dejanje, pri čemer Ustavno sodišče 

samo uredi neko življenjsko situacijo, brez posrednika. Če Ustavno sodišče uporabi glagolsko 

obliko, je včasih težje določiti, za katerega od teh dveh načinov izvršitve gre. Pri razmejevanju 

si zato pomagamo z vprašanjem, ali lahko nekaj stori ali izvrši samo točno določen subjekt in 

ali je za izpolnitev načina izvršitve nujno potrebno ravnanje tega subjekta, torej ali ima slednji 

neke vrste posredniško vlogo med Ustavnim sodiščem in ustavnoskladnim ravnanjem/stanjem. 

Slabost definicije ukaza je tudi ta, da v primeru prepovednega ukaza, ko je iz konteksta jasno, 

kateri organ naj odločbo na določen način izvrši, ni pa eksplicitno poimenovan, ni povsem 
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jasna razmejitev z zamrznitvijo. Učinki takšne odločbe Ustavnega sodišča so namreč jasni: to 

le različno oblikuje oziroma jezikovno opredeli npr. prekinitev postopka kot ukaz ali kot akt 

zamrznitve. 

Nekonsistentnost definicije se nadalje kaže pri ukazih ravnanja zasebnim subjektom. Način 

izvršitve naj bi se namreč nanašal le na druge ustavne organe, kar pa zasebni subjekti gotovo 

niso. S tega vidika je ukaz zasebnemu subjektu tudi politično bolj problematičen, saj je poseg 

v »drugo vejo oblasti« že inherentno sporen. 

Pravnopolitična ocena kategorije 

Ukaz ključno opredeljuje prav dejstvo, da mora odločbo, na določen predpisan način, nujno 

izvršiti določen organ sam in da Ustavno sodišče tega namesto organa praviloma ne more 

storiti. Z vidika delitve oblasti ukaz tako ni posebej sporen, saj Ustavno sodišče nekomu 

»zgolj« nekaj ukaže in ne prevzema vloge nekega drugega organa, ki naj odločitev izvrši. Od 

volje slednjega je odvisno, ali bo odločbo izvršil na predpisan način ali ne. Ker pa seveda vsi 

organi morajo spoštovati odločbe Ustavnega sodišča in jih vestno izpolnjevati ima lahko ukaz 

tudi precej močnejše in bolj sporne učinke. Ne gre namreč prezreti dejstva, da lahko Ustavno 

sodišče ukaže tudi precej konkretna dejanja (npr. razpis referenduma ali kakšno naj bo 

vprašanje na referendumu), ki naj jih konkretni organi izvršijo. Obveznost izpolnjevati odločbe 

Ustavnega sodišča je torej tista, zaradi katere je lahko ukaz kot način izvršitve sporen z vidika 

preseganja pristojnosti Ustavnega sodišča. Zato je mora Ustavno sodišče tudi pri ukazu delovati 

v duhu sodniške zadržanosti. 

Korist od te kategorije 

Glede na številčnost odločb Ustavnega sodišča, v katerih je uporabilo ukaz kot način izvršitve, 

lahko napravimo splošen zaključek, da je ukaz eden pomembnejših načinov za zagotavljanje 

ustrezne izvršitve odločb. Ustavno sodišče drugemu organu zgolj ukaže, kako naj ravna, s 

čimer načeloma ne poseže v načelo delitve oblasti. Kljub temu ima lahko zaradi obveznosti 

spoštovanja odločb Ustavnega sodišča tudi uporaba ukaza daljnosežne in ustavno sporne 

posledice. 

Ukaz je zelo praktičen in razumljiv primer načina izvršitve, saj z njim Ustavno sodišče jasno 

določi, katero ravnanje je potrebno za zagotovitev ustavne skladnosti in kateri organ je 

neustavno ravnal. S tega vidika je lahko tudi splošen okvir za prihodnje ustavnoskladno 

ravnanje drugih organov.  
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Rok 

Definicija 

Rok je abstrakten način izvršitve, ki je podkategorija ukaza. Z njim Ustavno sodišče določi 

natančen časovni okvir, v katerem mora naslovljeni organ izvršiti odločbo, pri čemer je časovna 

komponenta pri določitvi načina izvršitve bistvena. 

Rok se skoraj izključno pojavlja pri odločanju o posamičnih pravnih aktih in je torej večinoma 

uporabljen pri konkretni kontroli. Zanj je značilno, da gre za abstraktni način izvršitve, o 

katerem Ustavno sodišče statistično gledano najhitreje odloči (zgolj v eni zadevi je potrebovalo 

za odločitev v zadevi do 2 leti). 

Eksemplifikativen seznam odločb z enostavčnimi opisi izrekov 

Tipični primeri roka kot abstraktnega načina izvršitve so zadeve s področja kazenskega 

procesnega prava, predvsem glede trajanja pripora. V odločbah Up-75/95, Up-99/95, Up-

175/95, Up-47/96, Up-152/06, Up-75/95, Up-500/15, Up-495/16, Up-540/16 je Ustavno 

sodišče odločbo rednega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, hkrati pa 

ukazalo, da se v zadevah ponovno odloči v roku 24 ur (oz. v eni zadevi v roku 48 ur, Up-75/95). 

V zadevi Up-71/99, Up-116/99 je Ustavno sodišče pripor samo odpravilo in okrožnemu 

sodišču določilo 24-urni rok za izvršitve te odločbe. 

V treh zadevah (Up-75/00, Up-34/00, Up-322/99) je bil upravnim enotam določen rok za 

odločitev o prošnji za priznanje začasnega zatočišča, v zadevi Up-296/98 je Ustavno sodišče 

ministrstvu naložilo, da o zahtevi za izdajo soglasja za zamenjavo stanovanja odloči v dveh 

mesecih od vročitve odločbe, z odločbo Up-41/98 pa upravnemu sodišču ukazalo, da v roku 7 

dni odloči o zahtevi pritožnika za odložitev izvršitve odločbe ministra. 

Prednosti definicije in slabosti in omejitve definicije 

Bistveni del roka je še vedno ukaz, zaradi česar je težko ločevati ti dve kategoriji. Je pa v 

izrekih, ki smo jih kategorizirali kot rok, določitev časovnega okvirja, v katerem naj naslovljeni 

organ izvrši odločitev pomembna oziroma bistvena, saj Ustavno sodišče naslovljenemu organu 

omeji čas odločanja ali oprave nekega dejanja na krajše obdobje, kot bi organu sicer pripadalo. 

Gola navedba številke pa še ne opredeljuje roka v celoti. Za opredelitev načina izvršitve kot 

roka je pomembna ugotovitev, da je za izvršitev odločbe bistvenega pomena prav to, da je 

izvršena v določenem času. 
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Največja pomanjkljivost roka se pokaže pri njegovemu ločevanju od ukaza. Razumevanje 

razmejitve med tema dvema kategorijama je vedno tudi plod subjektivnega pravnega občutka 

posameznika. Tudi pri ukazu lahko Ustavno sodišče namreč določi časovni okvir izvršitve. 

Vendar pa pri slednjem časovna komponenta ni bistvena, ampak je teža načina odločitve na 

konkretnem ravnanju, ki naj ga naslovljeni organ izvrši. Posledično je utemeljena ločena 

obravnava roka kot podkategorije ukaza. 

Pravnopolitična ocena kategorije 

Z vidika delitve oblasti rok ni posebej sporna kategorija. Z rokom Ustavno sodišče zgolj naloži 

organu, do kdaj naj nekaj izvrši. Enako kot pri ukazu pa Ustavno sodišče tudi izrekov, v katerih 

določi rok, ne more izvršiti samo in posledično z določitvijo roka ne prevzema funkcije drugega 

organa. Tudi z vidika testa sorazmernosti uporaba roka ni sporna, saj gre za izjemno preprosto 

kategorijo, ki teži k čimprejšnji odpravi protiustavnosti. V večini primerov je rok namreč 

uporabljen in favorem libertatis. Njegova uporaba je glede na to tudi primerna, saj praksa 

Ustavnega sodišča kaže, da je slednje rok največkrat uporabilo v posebej občutljivih primerih, 

kot sta npr. odločanje o priporu ali priznanje začasnega zatočišča, pri katerih je hitra odločitev 

v zadevi ključnega pomena za pritožnika. Ob neupoštevanju odločbe Ustavnega sodišča se rok 

sicer lahko izkaže tudi za problematičnega, saj ne zagotavlja nujno hitrega načina izvršitve ali 

izvršitve v odločbi izražene volje Ustavnega sodišča. Njegova učinkovitost je posledično vedno 

pogojena s spoštovanjem same odločbe. Vprašljivo je tudi, ali je naslovljeni organ vedno 

objektivno sposoben izvršiti odločbo na določen način v predpisanem roku. 

Korist od te kategorije 

Rok ima funkcijo hitrega zagotavljanja pravne varnosti za pritožnike. Naslovnike ukaza sili k 

čimprejšnji odločitvi oziroma čimprejšnjemu sprejemu pravno pravilne in ustavnoskladne 

odločitve. Ukaz kot abstraktni način izvršitve tudi kaže na tiste zadeve, pri katerih je hitrost 

sodnega odločanja še posebej pomembna. Prav tako se rok izkaže za posebej uporabnega v 

praksi, saj je enostavno ugotoviti, kdaj ni bil spoštovan, in je posledično takoj jasno, kdaj je 

utemeljeno vlaganje ponovne ustavne pritožbe zaradi nespoštovanja odločbe Ustavnega 

sodišča. 
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Izvirna odprava protiustavnosti  

Definicija 

Gre za primere navadno ugotovitvenih odločb, ko obravnavana protiustavna ureditev ne velja 

več, vendar pa se še vedno uporablja v določenih pravnih razmerjih ali postopkih, zato Ustavno 

sodišče z načinom izvršitve vzpostavi izredno ad hoc ureditev, ki se nanaša na splošen in 

abstrakten krog naslovnikov, ki jih ureditev prizadeva. Posebej značilno je, da gre za urejanje 

tistih razmerij, v katera zakonodajalec ne more več posegati, saj so preveč časovno oddaljena 

za rešitev s spremembo pravnega akta. Čeprav je tipičen izrek normodajno povsem enak, kot 

da bi ga sprejel zakonodajalec, je prav razlog za takšen izrek Ustavnega sodišča dejstvo, da 

zakonodajalec ne more več implementirati načina izvršitve.52 

Glede na analizirano sodno prakso gre za ultima ratio Ustavnega sodišča, da samo uredi 

protiustavno stanje tako, da postane izdana odločba (oz. njen izrek) pravna podlaga za 

uveljavljanje pravice ali za določitev obveznosti organu ali dopolnitev protiustavne zakonske 

ureditve. 

Podkategorije 

Pri analizi odločb v tej kategoriji smo ugotovili, da jih je možno razvrstiti v tri podkategorije, 

ki bodo spodaj podrobneje predstavljene s konkretnimi primeri: 

1. Ad hoc pravna pot 

2. Izreden poseg v postopke  

3. Izredno nadomestno urejanje.  

A) Ad hoc pravna pot 

Gre za zadeve, v katerih Ustavno sodišče individualnim pritožnikom ali individualiziranemu 

krogu oseb začasno in enkratno (ad hoc) prizna pravico, na podlagi katere lahko nekaj 

zahtevajo od določenega organa. Najpogostejši so primeri retroaktivne odprave nekega 

predpisa.  

Ta kategorija si je v tem podobna s kategorijama realno dejanje in ukaz dejanja. Vendar je 

možno preprosto razlikovanje. Pri realnem dejanju Ustavno sodišče konkretiziranim 

                                                   
52 Kot je npr. US RS samo pojasnilo v eni izmed relevantnih odločb: »...Ker (protiustavna) ureditev ne velja več, skladno z 

ustaljeno ustavnosodno presojo Ustavno sodišče zakonodajalcu ni naložilo, naj za nazaj odpravi ugotovljeno protiustavnost.« 

(U-I-91/15, 15 z dne 16. 3. 2017)  
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naslovnikom prizna določene pravice materialnega prava, ki jim tako pripadajo ne glede na 

njihovo voljo. Ta razmerja torej uredi kar Ustavno sodišče samo. Pri odločbah, kategoriziranih 

kot ukaz dejanja, pa je Ustavno sodišče naslovljenim organom naložilo opravilo določenega 

ravnanja v korist predlagatelja (ter ostalih oseb prizadetim z istim aktom, ravnanjem 

naslovljenega organa). 

Možno je še dodatno ločevanje od realnega dejanja. Pri obeh Ustavno sodišče sicer naknadno 

prizna neko pravico (npr. do odprave škodljivih posledic, do pokojnine …), vendar sta si po 

naravi različni. Pri izredni odpravi protiustavnosti (ad hoc pravna pot) Ustavno sodišče podeli 

procesno pravico, pritožnik jo mora torej uveljavljati sam. Pri realnem dejanju pa naslovnika 

pripade materialna pravica. 

Pri ad hoc pravni poti torej Ustavno sodišče ustvari »pravno pot« (oz. pravno sredstvo), s katero 

omogoči odpravo »že zaključenega« protiustavnega stanja. Ne gre torej za trajajoče nastajanje 

protiustavnih posledic zaradi veljavnosti protiustavnega predpisa, temveč so posledice že 

nastale in jih z zakonodajno dejavnostjo ni mogoče popraviti. Hkrati Ustavno sodišče omeji 

trajanje te pravice, kar pomeni da bodo upravičenci morali z lastno aktivnostjo doseči dokončno 

izvršitev odločbe, da lahko popolnoma odpravijo protiustavnost. 

- U-I-395/96: »Vsakdo, ki so mu bile na podlagi tega, z Ustavo neskladnega sklepa 

nastale škodljive posledice, lahko v skladu s 46. členom ZUstS v treh mesecih od dneva 

objave te odločbe zahteva njihovo odpravo. 

- U-I-306/97: »Davčni zavezanci, ki jim je bil davek od premoženja za leto 1997 

odmerjen na podlagi za protiustavne spoznanih predpisov, lahko za leto 1997 zahtevajo 

spremembo posamičnega akta tako, da jim bo znesek, ki so ga na račun davka od 

premoženja za leto 1997 na podlagi določb odpravljenega sklepa plačali več, vrnjen«. 

- U-I-17/97: »Zavezanci, ki jim je bila taksa za mesec junij 1996 odmerjena na podlagi 

10. člena Odloka o taksi, lahko v roku treh mesecev od dneva objave te odločbe, 

zahtevajo vračilo preveč plačane takse« 

- U-I-200/00: »Vsakdo, ki so mu nastale škodljive posledice s posamičnim aktom, 

sprejetim na podlagi odpravljene Uredbe, lahko zahteva njihovo odpravo pri pristojnem 

organu v roku treh mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike 

Slovenije«. 

- U-I-43/98: »Povrnitev preveč plačanega nadomestila po Sklepu 97 lahko zahtevajo 

zavezanci za čas od 1. 1. 1997 do začetka njegove veljavnosti, to je do 24. 4. 1997…« 
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- U-I-178/00: »Povrnitev preveč plačanega nadomestila lahko zahtevajo zavezanci za čas 

od 1. 1. 1999 do začetka veljavnosti Odloka, to je do 21. 5. 1999…«,  

- U-I-165/09: Če je bilo gradbeno dovoljenje izdano ob uporabi prvega odstavka 62. 

člena Zakona o graditvi objektov, lahko obnovo postopka njegove izdaje iz razloga po 

9. točki 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10), ne glede na roke, določene z 

Zakonom o splošnem upravnem postopku, predlaga: 

 oseba, ki je do objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije vložila 

pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskega 

akta, na podlagi katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, v 

30 dneh po prejemu odločitve Ustavnega sodišča, s katero je bilo odločeno o 

njeni pobudi, ter  

 druga oseba v roku 30 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike 

Slovenije, če od uveljavitve prostorskega akta, na podlagi katerega je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje, oziroma od dneva, ko je ta oseba izvedela za izdajo 

gradbenega dovoljenja, ni preteklo več kot eno leto. 

 O utemeljenosti predloga za obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja 

odloči pristojni upravni organ na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem 

postopku in Zakona o graditvi objektov, ki veljajo v času odločanja o predlogu 

za obnovo postopka. 

 

B) Izreden poseg v postopke 

Gre za zadeve, v katerih je Ustavno sodišče vzpostavilo ureditev, ki je posegla na že začete 

postopke ali postopke, ki se bodo šele začeli, z vzpostavitvijo dodatnih pravil (npr. dodatnih 

rokov za pritožbe) ali posebno ustavnoskladno interpretacijo spornih zakonskih določb. 

Značilna je za postopke, ki tečejo na podlagi predpisov, ki so bili v vmesnem času novelirani 

in je bila z novelami celo odpravljena morebitna protiustavnost, zakonodajalec pa ni mogel 

poseči v postopke na podlagi prejšnjega predpisa. 

Ti primeri so bili izredno redki, Ustavno sodišče pa je v postopke poseglo razmeroma zadržano 

in osredotočeno in redkobesedno, s čim nižjo stopnjo kompleksnosti. Ta kategorija tudi 

spominja na zamrznitev, le da v teh primerih postopki tečejo dalje na podlagi »popravljenih« 

pravil. 
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- U-I-309/13, Up-981/13: »…v še nepravnomočno končanih postopkih odločanja o 

združitvi družine pristojni organ lahko izjemoma šteje za družinskega člana tudi 

drugega sorodnika osebe s priznanim statusom begunca, ki ni bil določen v 16.b členu 

Zakona o mednarodni zaščiti, če posebne okoliščine iz 24. točke obrazložitve te odločbe 

govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji.« 

- U-I-203/14: »Kot način izvršitve je [US] določilo, da mora sodišče, če je bila tožba 

vložena pred uveljavitvijo novele ZOPNI (25/14), toženim strankam dati dodaten rok 

22 dni za ugovor.«  

- U-I-356/02: »V zadevah iz 406. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 

54/04), za katerega je US ugotovilo, da je bil v neskladju z ustavo, začnejo zamudne 

obresti teči z dnem izvršljivosti davčne odločbe.« 

C) Izredno nadomestno urejanje 

Ta kategorija je zelo raznovrstna, Ustavno sodišče pa široko izkoristi svoje pooblastilo po po 

drugem odstavku 40. člena ZUstS. Ustavno sodišče kar samo odpravi protiustavnost tako, da s 

samim izrekom nadomesti besedilo odpravljenega ali razveljavljenega določila.  

Pomemben indikator je, da Ustavno sodišče v izreku ne določi začasnosti te ureditve, kar je 

značilno za kategorijo začasne nadomestne ureditve. Tak prevzem zakonodajne funkcije sicer 

ne bi predstavljal večjega odstopanja v aktivnosti US, če ne bi šlo hkrati za popolno 

nadomestitev funkcije zakonodajalca, brez kakršnekoli določitve začasnosti tako sprejetih 

odločitev. Prav ta začasna narava nadomestne ureditve je glavna merilo razmejevanja med to 

podskupino izrednega pravnega urejanja ter začasno nadomestno ureditvijo, kot eno izmed 

ostalih abstraktnih oblik izvršitve ustavne odločbe.  

S tem namreč sanira nastalo protiustavno stanje, ki ga zakonodajalec očitno ne more več 

popraviti sam. Ali je ta nezmožnost zakonodajalca eden izmed dejanskih vzrokov odločitve, se 

bo presojalo za vsak posamičen primer posebej. Kljub temu dopuščamo možnost, da US je in 

bo poseglo po opisanem načinu izvršitve, ko je zadeva pred njim taka, da zahteva takojšnje 

ukrepanje, hkrati pa bi nastalo protiustavno stanje (vsaj v teoriji) lahko odpravilo tudi 

zakonodajalec (ali drug organ) sam.  

- U-I-157/17, Up-143/15: »…je zoper sklep Državnega zbora o predčasnem prenehanju 

mandata članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije 

dovoljen upravni spor.« 



61 

- U-I-12/15: »…O pritožbi zoper sklep, s katerim Vrhovno sodišče odredi pripor na 

podlagi določb iz prejšnje točke, odloča senat Vrhovnega sodišča v sestavi petih 

sodnikov. Zoper odločitev o pritožbi ni dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti. 

Vrhovno sodišče odloči o zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih pred izdajo te 

odločbe, zoper sklep, izdan na podlagi določb iz 1. točke tega izreka, po določbah 

Zakona o kazenskem postopku in prejšnji točki tega izreka. O morebitni kršitvi 

človekovih pravic pri odreditvi pripora, če ta v času odločanja Vrhovnega sodišča ne 

traja več, izda ugotovitveno odločbo.« 

- Up-185/14, U-I-51/16: »US je glede kaznovanja udeležencev za žaljenje sodišča 

razveljavilo dve določbi ZKP: a) kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva 

izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana 

oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje, in b) kolikor se nanaša na možnost 

spremembe denarne kazni v kazen zapora. Kot način izvršitve je določilo, da če sodnik 

oziroma predsednik senata oceni, da so izpolnjeni pogoji za kaznovanje v primeru, da 

je žalitev usmerjena zoper njega osebno, mora podati predlog za kaznovanje, ki se 

obravnava kot novo vložena zadeva in se dodeli drugemu sodniku v skladu s splošnimi 

pravili Sodnega reda o dodeljevanju zadev sodnikom. O kaznovanju po 78. členu 

Zakona o kazenskem postopku odloči sodnik posameznik, ki mu je zadeva po teh 

pravilih dodeljena.« 

- U-I-91/15: »…v primeru, ko je premoženjski predmet celota pomešanega premoženja 

nezakonitega in zakonitega izvora, tak predmet v celoti odvzame, če je tožena stranka 

premoženje pomešala z namenom ponovnega izvrševanja protipravnih ravnanj ali 

prikrivanja nezakonitega izvora premoženja, ob tem pa delež premoženja nezakonitega 

izvora v pomešanem predmetu ni neznaten. Če pomešanje ni bilo izvršeno s takim 

namenom ali če je delež premoženja nezakonitega izvora v pomešanem predmetu 

neznaten, se odvzame idealni delež tega predmeta, tako da se vzpostavi solastnina 

oziroma soimetništvo države v deležu, ki ustreza vrednosti pomešanega premoženja 

nezakonitega izvora, in tožene stranke v deležu, ki vrednostno ustreza njenemu 

izkazanemu zakonitemu vložku v ta premoženjski predmet. Domneva se, da je do 

pomešanja premoženja prišlo z namenom ponovnega izvrševanja protipravnih ravnanj 

ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja. Tožena stranka domnevo ovrže, če 

izkaže za verjetno, da ob pomešanju ni imela takega namena. 

- U-I-41/13: »…sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu takse, kolikor se nanaša 

na takso za postopek o pritožbah iz prejšnje točke, učinkuje od vložitve pritožbe 
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oziroma njene napovedi in velja tudi za takso za postopek o pritožbi, če je predlog za 

oprostitev, odlog ali obročno plačilo te takse vložen najpozneje v roku, določenem v 

nalogu za plačilo te takse. Če sodišče predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo 

takse, ki je vložen v navedenem roku, ne ugodi, začneta teči rok za ugovor zoper plačilni 

nalog in rok za plačilo takse naslednji dan po vročitvi sklepa, s katerim je odločeno o 

zavrnitvi oziroma zavrženju predloga, na kar mora sodišče stranko opozoriti.« 

- U-I-248/08: »Z naslednjim dnem po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike 

Slovenije se funkcija predsednika Državnega sveta opravlja poklicno.« 

- U-I-135/00: »Druga točka izreka te odločbe je pravna podlaga za uveljavljanje 

regresnega zahtevka družbenikov, ki v smislu obrazložitve te odločbe niso odgovorni 

za obveznosti družbe, v razmerju do družbenikov, ki odgovarjajo za obveznosti 

družbe.« 

- U-I-326/02: »...ker Občinski svet ne bo mogel pravočasno sprejeti novega Odloka, se 

volitve izpeljejo na določen način, ki ga je določilo Ustavno sodišče.« 

Na koncu velja izpostaviti odločbo U-I-104/01, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od opisanih 

podkategorij. Ustavno sodišče je način izvršitve zaradi obsežnosti določilo v obrazložitvi 

(točke 50-54) in nanj napotilo v izreku.  

Ustavno sodišče je v tej odločbi razveljavilo določbe Poslovnika DZ in ugotovilo, da je zaradi 

tega pri sprejemanju ZPPCPEU prišlo do kršitev Ustave. Sprejelo je zanimivo stališče, da ji 

sama možnost razveljavitve zakona omogoča tudi uporabo blažjega ukrepa, če bo prek tega 

seveda lahko doseglo želene učinke (a maiori ad minus). Zato je določilo, da zakon ni bil 

razglašen in objavljen v skladu z Ustavo, kar je povzročilo njegovo neveljavnost (in neobstoj 

na njegovi podlagi izdanih odločb). Ustavno sodišče je tako namesto razveljavitve zakon le 

»vrnilo« v fazo pred njegovo razglasitvijo in objavo. 

V drugem delu pa je Ustavno sodišče zamaknilo tek rokov, ki jih je predhodno zadržalo s 

sklepom, z izdajo odločbe pa bi zadržanje prenehalo. Sam način izvršitve odločbe tako ni 

namenjen sami odpravi obstoječe protipravnosti, temveč odpravi težav, ki bi nastale z izdajo 

odločbe. Iz tega vidika takšno urejanje močno spominja na kategorijo realnega dejanja, vendar 

smo jo vseeno uvrstili sem zaradi specifične kompleksnosti načina izvršitve. 

Naposled pa je Ustavno sodišče posebej uredilo situacijo glede referendumskih pobudnikov in 

možne izide zbiranja podpisov. 
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Tako gre za kompleksen način izvršitve, saj je Ustavno sodišče ponekod podelilo neposredne 

učinke svoji odločbi, drugje pa podelilo procesne pravice naslovnikom.  

Kot dodatno zanimivost opisane zadeve velja omeniti še sam čas učinkovanja te ustavne 

odločbe, saj je Ustavno sodišče določilo, da se veljavnost odločbe veže na njeno vročitev 

Državnemu zboru RS in ne na njeno objavo v Uradnem listu RS, kot je to določeno v 43. 

ZUstS, kar je tudi značilno za Realno dejanje.  

Pravnopolitična ocena kategorije 

To kategorijo zaznamuje razmeroma očitna zakonodajna dejavnost Ustavnega sodišča. V 

primerjavi z začasno nadomestno ureditvijo pa se zdi, da je bolj omejena in zadržana. Omejitve 

svoje dejavnosti je Ustavno sodišče v nekaterih odločbah tudi posebej obrazložilo. Iz zadeve 

U-I-104/01 tako izhaja, da: 

- se je Ustavno sodišče za tako način postopanja odločilo zaradi dejstva, da zakonodajalec 

sam ne more več prilagoditi vsebine zakona novonastalim okoliščinam; 

- ima omejene pristojnosti in da iz načela delitve oblasti izhaja, da lahko poseže le tja, 

kjer je to nujno, in le toliko, kot je to nujno potrebno; 

- takšna določitev načina izvršitve ni nujno optimalna, vendar Ustavno sodišče nima in 

ne more imeti pri določitvi načina izvršitve odločbe toliko manevrskega prostora kot 

zakonodajalec pri urejanju pravnih razmerij. 

V zadevi U-I-41/13 pa je Ustavno sodišče reklo, da zaradi neveljavnosti norme zakonodajalcu 

ni naložilo, naj za nazaj odpravi ugotovljeno protiustavnost. Tu lahko zaznamo posebno 

“pristojnost” Ustavnega sodišča, da ugotovi, ali je zakonodajalec zmožen sam urediti 

protiustavno stanje. Na podlagi te odločitve lahko sprejme odločitev, ki ima moč zakona, kar 

je pomembna pristojnost. 

Kljub tem precej jasnim in restriktivnim omejitvam je njihovo upoštevanje v nadaljnji sodni 

praksi Ustavnega sodišča lahko predmet razprave. Tako sta kriterija nujnosti in zmožnosti 

zakonodajalca precej odprta, neodvisnost Ustavnega sodišča pa velika. Kljub temu se pri tej 

kategoriji zdi, da specifične zadeve narekujejo kreativne rešitve, to pa lahko razberemo le iz 

obrazložitev odločb. Tako je tudi ocena spoštovanja načela delitve oblasti odvisna ne le od 

izreka, ki je edini pravnomočni del odločbe, temveč tudi od obrazložitve, kar se zdi nenavadno, 

glede na to, da obrazložitev de iure ne spreminja učinkov izreka, temveč prej prepričevanju 

ostalih ustavnih organov. 
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Prednosti in slabosti definicije 

Ponujena definicija nam omogoča razmeroma hitro prepoznavo odločb s takšnim načinom 

izvršitve zaradi jasno definiranih elementov definicije. Te so tako navadno ugotovitvene, o 

predpisih, ki več ne veljajo, ki jih izrek spreminja (retroaktivno), zaradi nezmožnosti 

zakonodajalca, da odpravi protiustavnost drugače.  

Čeprav lahko tako identificiramo veliko večino odločb, ki vsebujejo ta abstrakten način 

izvršitve odločbe, bomo pri nekaterih zagotovo naleteli na težave, saj odstopajo od postavljenih 

kriterijev oz. elementov. Ta kategorija v določenem pogledu služi tudi takšnim, težko 

opredeljivim odločbam. 

Poleg tega je včasih že za ugotovitev, v katero kategorijo bi lakho uvrstili izrek, treba upoštevati 

obrazložitev. V zadevi U-I-248/08 je Ustavno sodišče določilo v izreku: »Z naslednjim dnem 

po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije se funkcija predsednika Državnega 

sveta opravlja poklicno«. Z gramatikalno razlago bi sklepali, da je Ustavno sodišče kar samo 

uredilo zakonsko materijo mimo zakonodajalca in brez časovnih omejitev.  

Toda v nadaljevanju Ustavno sodišče pove, da takega namena nikakor ni imelo, saj da takšna 

določitev načina izvršitve nima za posledico ugasnitev pristojnosti ter dolžnosti zakonodajalca, 

da ustavno neskladne določbe zakona popravi s tem, da sprejme ustrezno in ustavnoskladno 

zakonsko ureditev, ter da je ta določitev načina izvršitve odločbe začasne narave. Z analizo 

zgolj izreka bi morda odločbo uvrstili pod Realno dejanje, saj popolnoma nadomešča same 

zakonske določbe, ne terja od zakonodajalca nikakršne aktivnosti, saj povzroča neposredne 

pravne učinke, kar pa več kot očitno ni bil namen Ustavnega sodišča. Relevantno vprašanje pa 

je lahko, ali bi moralo sodišče bolje formulirati izrek, tako da bi vanj vneslo začasnost (»dokler 

zakonodajalec ne odpravi protiustavnosti, …«). 

Kategorija je problematična tudi zaradi vprašanja, »ali bi zakonodajalec lahko sam odpravil 

protiustavnost«. Za to presojo je potrebno poglobljeno poznavanje dejanskega stanja, pravnega 

področja, pravne ureditve, in s tem tudi obrazložitve. V primerih, ki niso očitni, je tako 

subsumpcija lahko precej zahtevna. Prave težave se lahko začnejo takrat, ko Ustavno sodišče 

ne bo tako obširno pojasnilo zgoraj omenjenih kriterijev za takšen način izvršitve. 

Koristi od te kategorije 

Gre za kategorijo, ki vsebuje nekatere elemente vseh kategorij, čeprav ima največ skupnega z 

začasno nadomestno ureditvijo. Zanjo je značilno, da gre za intenzivno zakonodajno urejanje 
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s strani Ustavnega sodišča; ker si je v svoji sodni praksi postavilo omejitve, vezane na redke, 

toda jasno opredeljene situacije, le-to omogoča hitro identifikacijo takšnega načina izvršitve in 

preprostejšo oceno upravičenosti z vidika delitve oblasti in pravilnosti konkretno določenega 

načina izvršitve. 

Realno dejanje 

Definicija  

Izrek o načinu izvršitve lahko kategoriziramo kot realno dejanje (morda kar oblikovalni izrek), 

če US pri odločanju bodisi o ustavni pritožbi bodisi protiustavnosti predpisa samostojno in 

neposredno uredi neko pravno razmerje z učinki za naprej, brez potrebnega ravnanja drugega 

ustavnega organa, na podlagi odločbe nastanejo pravne posledice erga omnes, ne prenehajo z 

ravnanjem drugega organa (npr. spremembo zakona). Gre za dejanja, ki jih ne more storiti 

noben drug organ. 

Eksemplifikativen seznam odločb z enostavčnimi opisi izrekov 

- U-I-358/02: Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za 

volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 

začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

- Up-156/98: Točka 3 sklepa Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne 15.6.1998 ostane v 

veljavi do odločitve pristojnega sodišča o začasni odredbi oziroma najkasneje do 

pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.  

- Up-134/95: US je razveljavilo razpisni postopek za prosto mesto okrajnega sodnika, 

- Up-132/96: US je določilo način izvršitve svoje predhodne odločbe glede posamične 

kršitve ČP, in ji z odločbo priznalo vse pravice za nazaj, zaradi nezakonite odpovedi.  

- U-I-301/98: US je podaljšalo mandat organom mestne občine Koper do nastopa 

organov novih občin, ki bodo ustanovljene z odpravo ugotovljene protiustavnosti 

ZUODNO. 

- U-I-12/97: US je ugotovilo rezultat referenduma. 

- U-I-341/98: US je podaljšalo mandat članom občinskega sveta za čas, dokler ne bo DZ 

na novo določil števila članov in se izvedejo nove volitve. 

- U-I-354/98: US je določilo, da je do odprave protiustavnosti naselje Loka del območja 

občine Tabor (pravna praznina). 
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- Up-193/95: Pritožniku je priznalo pravico do akontacije vojaške pokojnine. (8 takšnih 

zadev) 

- Up-15/99: US je razveljavilo odločbo in ustavilo postopek o prekršku zaradi kršitve 

načela zakonitosti v kazenskem pravu. 

- Up-2925/07, U-I-21/07: US je določilo, da razrešeni ustavni pritožnik ponovno pridobi 

mandat občinskega svetnika in da svetniku, na katerega je prešel mandat po njegovi 

razrešitvi, preneha mandat, oboje z vročitvijo odločbe US. 

- U-I-12/12: US je ustavilo postopke odločanja o uklonilnem zaporu po ZP in odpravilo 

izvrševanje le-tega, če je bil postopek končan do dne objave odločbe. 

- U-I-295/13: US je določilo začetek teka zastaralnega roka odškodninskih terjatev iz 

zakona o bančništvu, šest mesecev po uveljavitvi zakona, ki bo odpravil protiustavnost. 

- U-I-114/11: US je ustanovilo občino Ankaran. 

- U-I-172/00: Določilo je iztek roka za opravo posebnega strokovnega izpita iz Zakona 

o davčni službi. 

- U-I-271/95: US je določilo, da odločba začne učinkovati 75. dan po objavi v UL. 

- Up-698/02: US je določilo, kdaj začne učinkovati odločba. 

Prednosti definicije 

Ta definicija je preprosta in omogoča precej enostavno subsumpcijo. Uporabna je zato, ker zelo 

hitro identificira tiste odločbe, v katerih lahko pride do pretiranega posega v načelo delitve 

oblasti, saj US ni pristojno za izvršitev lastnih odločb. Ta kategorija pa identificira tiste odločbe 

US, v katerih je samo ne le določilo način, temveč tudi poskrbelo za dejansko izvršitev odločbe 

(npr. s podaljšanjem mandatov, ustavitvijo postopkov, priznanjem pravic delavcem). 

Presoja je bolj tehnične in formalne narave, saj je treba presoditi zgolj, ali je naslovljen kateri 

od ustavnih organov ali ne, ter biti pozoren na to, da se pravno razmerje rešuje z učinkom za 

naprej (ex tunc ureja izvirna odprava protiustavnosti). Zato pri subsumpciji še ne vpletamo 

ideologije ali politične presoje »spornosti« odločbe, temveč enostavno, na kakšen način je US 

zagotovilo odpravo protiustavnosti. 

Slabosti, omejitve definicije 

Definicija te kategorije še vedno odpira nekatere dileme. Za začetek je že vprašanje »pravnega 

razmerja« lahko videti zapleteno, vendar je ta pojem treba razlagati široko, tako da lahko 

zajema tako postopke, nastop veljavnosti odločbe, obstoj pravice, začetek ali konec teka 
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zakonskih rokov in podobno. Karkoli je lahko predmet presoje US, je lahko tudi predmet 

realnega dejanja. 

Čeprav je bistvena razlika med kategorijo ukaza dejanja in realnim dejanjem ravno odsotnost 

posrednika, ki bi ga US naslovilo, je včasih vloga posrednika imanentna samemu sporu. Tako 

je razmejitev odvisna le od dikcije v izreku. US lahko ukaže: »upravna enota naj pritožnika 

spet vpiše v register«, pri čemer upravna enota nima nikakršne diskrecije, ali pa v izreku določi: 

»na podlagi te odločbe je vpisan v register«, kar ima za posledico enak učinek – pritožnik lahko 

to odločbo predloži upravnemu organu in zahteva vpis. V takšnih mejnih primerih je treba 

upoštevati dikcijo US, ki mora natančno določiti, katere pravne posledice in postopek 

njihovega uveljavljanja bo izbralo. 

Pomembno je tudi vprašanje razmejitve od začasne nadomestne ureditve, še posebej, kadar je 

realno dejanje določeno splošno in abstraktno, ter se nanaša na vse subjekte. V tem primeru se 

s kategorijo začasne nadomestne skoraj prekrivata, saj imata obe tudi učinek ex nunc. Vendar 

je pri začasni nadomestni bistvena ravno začasnost. Torej bo ureditev, ki jo vzpostavi US, 

veljala le, dokler je ne spremeni kateri ustavni organ, najpogosteje zakonodajalec. Pri realnem 

dejanju pa je odločba z nastopom njenih učinkov že izvršena in ne predvideva ravnanja 

nobenega drugega organa. 

V istem smislu se razlikuje tudi od izvirne odprave protiustavnosti, saj le-ta učinkuje ex tunc 

in sanira neko pravno razmerje, ki ga zakonodajalec več ne more doseči. 

Tudi glede neposredne izvršljivosti je še vedno potrebno minimalno upoštevanje odločbe s 

strani ostalih organov, ki jo bodo morali upoštevati ali izvršiti. Še vedno je možno 

neupoštevanje, na primer kot na Poljskem bi lahko vladajoča koalicija preprečila objavo odločb 

v Uradnem listu, ali pa upravna enota ne bi upoštevala odločbe, ki pritožniku priznava pravico. 

Pravnopolitična ocena kategorije 

Čeprav možnost, da US kljub drugačnemu teoretskemu razumevanju svoje vloge lahko 

neposredno spreminja pravna razmerja, ta kategorija ni politična ali aktivistična sama po sebi. 

Zato odločitev US za tak način izvršitve še ne pomeni, da je odločba aktivistična. Treba je 

presojati tako vsebino načina izvršitve kot kontekst, v katerem je določen. 
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Ugotavljanje namena uporabe realnega dejanja je precej očiten: zagotovo ima drugačen pomen 

odločba, s katero določi, da njeni učinki nastopijo deset dni po objavi v UL, kot odločba, s 

katero ustavi vse prekrškovne postopke v državi ali ustanovi občino. 

Politično oceno odločbe, ki v izreku vsebuje realno dejanje, je zato treba kombinirati s prvim 

vprašanjem: v vlogo katerega ustavnega organa se je US postavilo? Ali je nadomestilo 

zakonodajalca (Ankaran) ali DVK (referendum) ali sodni svet? Pri tem je še vedno treba 

oceniti, koliko je US poseglo v pristojnosti tega organa (zato uporabljamo drugo kategorijo in 

je priporočljivo kombinirati realno dejanje s posegom v drugo vejo oblasti). 

Pomembno je tudi, na katerem pravnem področju se tak izrek izvaja. Kjer prihaja do globljih 

posegov v človekove pravice (npr. kazensko pravo), je verjetno večji aktivizem US bolj 

upravičen kot na področju enakovrednih strank (npr. civilno pravo). 

Vsako odločbo je treba presojati tudi z vidika testa sorazmernosti, tj. ali je uporaba te kategorije 

- primerna obravnavani zadevi 

- primerna namenu preprečitve protiustavnosti 

- najbolj preprosta v konkretnem primeru 

- najbolj učinkovita . 

Uporaba te kategorije je vsekakor najbolj upravičena za tehnična opravila (npr. določitev 

začetka učinkovanja odločbe ali podaljšanje mandatov). Takoj ko pa US poseže v postopke v 

teku ali v delo zakonodajne ali izvršilne veje, je treba takšen izrek presojati bolj previdno. 

Korist od te kategorije 

Opredelitev odločbe US za to konkretno kategorijo je lahko v veliko pomoč pri detekciji tistih 

odločb, pri katerih je največja verjetnost oziroma možnost, da US poseže v drugo vejo oblasti. 

Ta kategorija lahko torej pomaga ustavnim sodnikom pri iskanju prave mere izvršitve svoje 

odločbe, pravnim teoretikom pa bo postala nepogrešljivo orodje pri oceni primernosti oz. 

legitimnosti odločitve US. 

Obenem ta kategorija tudi demistificira moč ustavnega sodišča, saj pokaže realne posledice 

njegovih odločitev. S kriteriji iz definicije tudi omogoča bolj argumentirano razpravo o učinkih 

odločb US. 
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Zamrznitev 

Definicija 

Za zamrznitev gre, kadar US pri odločanju o ustavni pritožbi ali protiustavnosti predpisa zadrži 

izvrševanje učinkovanja pravnih aktov državnih organov (zakonov, posamičnih aktov), ali 

prepove uvedbo postopkov ali zapove prekinitev postopkov ali drugega delovanja državnih 

organov, do odprave ugotovljene protiustavnosti ali do končne odločitve državnega organa v 

obravnavani zadevi. 

Definicija jasno pokaže, da gre za način izvršitve, ki je po svoji naravi nujno začasen ukrep, 

saj je njegovo trajanje vselej vezano na razvezni pogoj (odprava neustavnosti ali odločitev 

organa o zadevi). Posledično gre za podkategorijo najširše opisane kategorije, tj. začasne 

nadomestne ureditve. Z uporabo načina izvršitve US vselej nekaj prepove oz. prepreči, zato 

spada v negativno plat začasne nadomestne ureditve. Po učinkih gre za samostojno ureditev 

razmerja, kjer pride do prekinitve ali prepovedi uvedbe postopkov ali do zadržanja učinkovanja 

pravnih aktov že s samo izdajo (in objavo) odločbe ustavnega sodišča.  

Eksemplifikativen seznam odločb z enostavčnimi opisi izrekov 

Razločimo lahko dve podkategoriji: 

1. Zadržanje izvrševanja učinkovanja pravnih aktov 

- U-I-32/95, dokler DZ ne odpravi neskladnosti z Ustavo, Vlada ne sme začeti ali 

nadaljevati postopkov podeljevanja koncesij na naravnih dobrinah, kjer obstajajo 

pravice koncesijskega značaja. 

- U-I-321/96, dokler DZ ne odpravi neskladnosti z Ustavo, se postopki za volitve 

sodnikov za prekrške in sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške ne smejo 

začeti ali nadaljevati. 

- U-I-371/98, sedma točka 46. člena in 57. člen Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 

do uskladitve z ustavo ne smeta uporabljati. 

- U-I-130/95, dokler se s Statutom Občine Bohinj ne določi razmejitev med krajevnima 

skupnostima, se zadrži izvrševanje odločitev teh dveh krajevnih skupnosti, ki se 

nanašajo na sporno območje. 

- Up-359/01, izvršitev odločbe Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije se 

zadrži do pravnomočne odločitve o začasnem zadržanju v upravnem sporu. 
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- U-I-19/05, dokler DZ ne odpravi neskladnosti z Ustavo, se zadrži izvrševanje šestega 

odstavka 217. člena Zakona o prekrških. 

- U-I-120/08, do odprave neskladja z Ustavo se zadrži izvrševanje drugega odstavka 30. 

člena Zakona o gospodarskih zbornicah. 

- U-I-27/10, do odprave neskladja z Ustavo se zadrži izvrševanje drugega in tretjega 

odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah. 

- U-I-297/08, do odprave protiustavnosti iz 2. točke tega izreka se zadrži izvrševanje 

desete alineje prvega odstavka 127. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. 

2. Prepoved uvedbe ali prekinitev postopkov 

- U-I-208/99, dokler DZ ne odpravi neskladnosti z Ustavo, opcijski rok iz devetega 

odstavka 51. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 

Slovenske razvojne družbe ne more začeti teči. 

- Up-232/02, US je določilo, da se izvršba odloži do pravnomočne odločitve o ugovoru. 

- Up-1165/06, do pravnomočne odločitve v upravnem sporu se zadrži postopek 

imenovanja na položaj direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja 

denarja. 

- Up-2942/07, do končne odločitve Upravnega sodišča se podaljša zadržanje izvrševanja 

sodbe Upravnega sodišča, ki se nanaša na razpis ponovnih volitev v Občini Škofja 

Loka. 

- Up-3564/07, do odločitve Vrhovnega sodišča se zadrži izvedba volitev predstavnika 

samostojnih poklicev v Državni svet. 

- U-I-30/12, sodišča morajo do uveljavitve nove zakonske ureditve posmrtnega 

ugotavljanja očetovstva oziroma najdlje do izteka roka iz prejšnje točke izreka te 

odločbe prekiniti sodne postopke posmrtnega ugotavljanja očetovstva, začete pred ali 

po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerih je/bo tožba vložena 

po izteku roka enega leta, šteto od smrti domnevnega očeta. 

- Up-1033/17, do odločitve Državne volilne komisije se zadrži izvedba volitev 

predstavnika za področje kulture in športa v Državni svet. Državna volilna komisija 

določi nov datum izvedbe teh volitev. 

Prednosti definicije 

Subsumpcija konkretnega dejanskega stanja pod to kategorijo pravno kategorijo je enostavna, 

saj so ta dejanska stanja semantično razumljiva povprečnemu bralcu. Vsakdo namreč razume, 
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kaj pomeni ustavitev postopka, prekinitev postopka, prepoved vodenja postopkov in zadržanje 

učinkovanje določbe zakona ali sodbe, poleg tega pa je tudi na izkustveno-logični ravni 

strankam postopka enostavno predstavljivo, kateri postopek oz. katere učinke določenega 

pravnega akta želijo zamrzniti. Tako zamrznitev predstavlja enostaven pojmovni okvir, ki 

pomaga strankam postopka razumeti, kaj lahko US predlagajo kot smiseln način izvršitve poleg 

pritožbenega zahtevka, da lahko bolje zavarujejo svoj položaj. 

Slabosti, omejitve definicije 

V primerih, v katerih se zadrži učinkovanje določb pravnih aktov, ki predstavljajo pravno 

podlago za določene pravne postopke, bo po vsebini prišlo do prekrivanja obeh podkategorij, 

saj bo takšen način izvršitve odločbe ustavnega sodišča po vsebini pomenil prepoved uvedbe 

ali prekinitev postopka.  

Ker je »zamrznitev« podkategorija »začasne nadomestne ureditve«, to nujno pomeni, da 

posamezen način izvršitve spada v obe kategoriji hkrati, vendar se zaradi preglednosti navaja 

le kategorija »zamrznitev«. To nujno odpira vprašanje, ali je mogoče kategorijo »začasna 

nadomestna ureditev« nadalje razdelati, tako da bo imela notranjo logično strukturo, ali pa 

odločbe Ustavnega sodišča rešujejo določena vprašanja preveč ad hoc, da bi se jih dalo povsem 

kategorizirati.  

Tudi glede zamrznitve se pojavljajo podobna vprašanja kot pri prejšnjih kategorijah. Ne glede 

na to, da zamrznitev neposredno učinkuje, je še vedno potrebno spoštovanje naslovljenega 

državnega organa ali več organov, saj US ne more zagotoviti, da se učinki določenega načina 

materializirajo v resničnem življenju. To pa pomeni, da morajo ti organi npr. prekiniti postopek 

in o tem obvestiti vse stranke ali prenehati izvajati ravnanja na določeni pravni podlagi, če je 

pravne učinke te podlage US z zamrznitvijo omejilo.  

Pravnopolitična ocena kategorije 

Gre za manj intenziven poseg US v normodajno dejavnost DZ in Vlade. Do potrebe poseganja 

po tej vrsti načina izvršitve pride, ko US zgolj ugotovi neustavnost pravne ureditve in naloži 

DZ da neustavnost v določenem roku odpravi. Da v vmesnem času ne bi obstalo neustavno 

stanje ali nastajale nove neustavne posledice, US poseže po zamrznitvi in s tem prekine pravne 

postopke ki so v teku, ali pa prepove njihov začetek oz. prepreči, da bi se posamezna določba 

zakona do odprave neustavnosti uporabljala. Tako je zamrznitev logična dopolnitev 
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ugotovitvene odločbe, ki pa je po svoji naravi najmilejša izmed možnosti sankcioniranja 

ugotovljenih neustavnosti.  

Korist od te kategorije 

Ustavni položaj ustavnih sodnikov narekuje, da morajo pri svojem delu skrbeti za varstvo 

človekovih pravic in ustavnoskladno delovanje države. Zato je razmislek o zamrznitvi 

postopkov ali določb pravnih aktov že inherenten del odločanja ustavnih sodnikov o tem, kako 

poskrbeti ne le za odpravo neustavne pravne podlage, temveč tudi za odpravo dejanskih 

posledic protiustavnosti. Ustavni sodniki tako nujno ob izdaji vsake ugotovitvene odločbe 

tehtajo, ali je treba doseči zamrznitev, dokler naslovljeni organ te neustavnosti ne odpravi ali 

sodišče ne poda svoje končne odločitve v zadevi. Razmislek znotraj tega raziskovalnega 

projekta tako le poskuša kategorizirati in opisati pojav, ki je nujna posledica sistematičnega 

pravnega odločanja Ustavnega sodišča. Vendarle pa tudi pri očitnih zadevah ni odveč ponuditi 

nosilcem oblasti kontekstualen okvir, če ta smiselno poenostavlja razmišljanje iz raznolikih 

konkretnih primerov v abstraktne kategorije in tako služi kot nekakšen miselni zaznamek. 

Kot precej preprosta kategorija, ki združuje relativno ozko množico praktičnih primerov, lahko 

zamrznitev na podoben način služi odvetnikom, ki bodo nastopali pred ustavnim sodiščem. 

Odvetniki, seznanjeni s kategorijo zamrznitve, še bolj pomembno pa s predhodnimi odločbami 

Ustavnega sodišča znotraj te kategorije, bodo lahko z večjo argumentativno močjo podali (sicer 

nezavezujoče) predloge, kaj naj sodišče v posamezni zadevi ukrene, da bo protiustavno stanje 

celovito sanirano. 

Med tistimi, ki se ukvarjajo s teoretično-praktično povezavo, pa bo ta kategorija služila 

predvsem študentom prava, ki bodo tako lažje razumeli, kaj lahko predstavlja način izvršitve 

ustavnega sodišča, in kako ustavno sodišče opravlja svojo funkcijo varuha ustave, tako da 

učinkovito prepreči nadaljnje stanje protiustavnosti in odpravi vse morebitne posledice le-te. 

Podaljšanje uporabe prejšnjega zakona 

Definicija 

Za podaljšanje uporabe zakona gre, ko Ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi ali 

protiustavnosti predpisa ugotovi neskladnost pravnega akta ali njegovega dela, razveljavi 

posamezne določbe oziroma sprejme ugotovitveno odločbo, vendar določi, da se posamezni 

razveljavljeni predpis do odprave neustavnosti še naprej uporablja. S tem se preprečuje 

nastanek pravnih praznin. 
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V temelju gre za začasni ukrep, saj gre za dopustitev nadaljnje uporabe predpisov, ki so v 

neskladju z Ustavo, vendar le dokler ni sprejeta ureditev, ki neustavnost odpravlja. V svojem 

bistvu gre za ukrep, ki je diametralno nasproten zamrznitvi, saj ne pride do zadržanja 

učinkovanja pravnih aktov, temveč podaljševanje učinkovanja pravnih aktov, ki so sicer v 

neskladju z Ustavo. Od začasne nadomestne ureditve in izvirne odprave protiustavnosti, 

podaljšanje uporabe zakona ločuje odsotnost samostojne in unikatne ureditve razmerja s strani 

Ustavnega sodišča. 

Eksemplifikativen seznam odločb z enostavčnimi opisi izrekov 

- U-I-327/94-9: Če do izteka roka iz prejšnje točke zakonodajalec ne sprejme nove 

zakonske ureditve. Družbeni pravobranilec samoupravljanja in njegovi namestniki ter 

občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja nadaljujejo z delom ob smiselni 

uporabi določb, ki so urejale njihovo organizacijo in delo pred uveljavitvijo Zakona o 

družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, in na podlagi pooblastil po določbah 

veljavnih zakonov 

- U-I-206/97: Dokler za osebe iz prve točke tega izreka ne bo uveljavljena nova zakonska 

ureditev, mora pristojni upravni organ pri odločanju o vlogah za pridobitev dovoljenja 

za stalno prebivanje, ki so jih vložile te osebe, uporabljati določbo 16. člena Zakona o 

tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I), kakor se je glasila, preden jo je spremenil zakon iz 

prve točke tega izreka. 

- U-I-76/97: Dokler ne bo uveljavljena morebitna nova zakonska ureditev se za 

dedovanje kmetijskih gospodarstev v primerih, na katere se je nanašala razveljavljena 

določba iz prve točke tega izreka, uporabljajo določbe Zakona o dedovanju kmetijskih 

gospodarstev. 

- U-I-381/98-8: Odlok iz prve točke izreka se od dneva objave te odločbe lahko uporablja 

le za morebitne nadomestne volitve članov Občinskega sveta.  

- U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06: Do odprave neustavnosti, ugotovljenih s to 

odločbo, se plače funkcionarjev, razen plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih, še 

naprej obračunavajo in izplačujejo po predpisih, na podlagi katerih so se obračunavale 

in izplačevale do 1. 3. 2006, in na podlagi individualnih odločb, izdanih na podlagi teh 

predpisov. 

- U-I-11/07: Do odprave ugotovljenega neskladja iz 2. točke izreka te odločbe se osnovno 

preživljanje invalidov po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb zagotavlja tudi s preživninsko obveznostjo staršev, kot jo je urejal 123. člen 
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Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pred uveljavitvijo 26. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni 

list RS, št. 16/04). 

- U-I-249/10: Do odprave ugotovljenega neskladja se uporabljajo prvi do deseti odstavek 

42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni 

sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09 in 89/10). 

- U-I-40/12: Do odprave ugotovljene protiustavnosti se uporablja prvi stavek prvega 

odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.  

- U-I-147/12: Do odprave ugotovljene protiustavnosti se v postopkih odmere dohodnine 

uporablja peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini. 

- U-I-175/11: Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se 

uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, 

temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že 

izpolnjena.  

- Up-320/14, U-I-5/17: Do odprave ugotovljene protiustavnosti se uporablja četrti 

odstavek 367. člena Zakona o kazenskem postopku. 

Prednosti definicije 

V zvezi s to kategorijo je njena določitev enostavna. Struktura odločbe Ustavnega sodišča, v 

kateri je bil pa pravni institut uporabljen, je večinoma tipska, in sicer: 

- v prvi točki izreka ugotovijo, da je posamezna določba v neskladju z Ustavo,  

- v drugi točki določijo organu rok, v katerem mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti,  

- v tretji točki pa se določi, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti določba, katere 

neskladnost z Ustavo je bila ugotovljena, še dalje uporablja. 

Slabosti, omejitve definicije 

Slabosti in omejitev same definicije kategorije »podaljšanje uporabe zakona«, nismo zaznali, 

saj gre za razliko od drugih kategorij za eno najmanj kompleksnih prepoznav. V izreku se 

namreč to kategorijo prepozna tako, da Ustavno sodišče določi, da se še naprej, tj. do odprave 

neskladja z Ustavo, uporablja določba, katere neskladnost z Ustavo je bila ugotovljena. 

Pravnopolitična ocena kategorije 

V primeru, da Ustavno sodišče podaljša uporabo predpisa, katerega neskladje z Ustavo je 

ugotovilo, gre za izjemno blag poseg v zakonodajno ali izvršilno vejo oblasti. Ustavno sodišče 
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sicer normodajalcu naloži obveznost spremeniti določbe, ki jih odločba zadeva, vendar hkrati 

prepreči nastanek pravnih praznin oziroma škodljivih posledic razveljavitve tako, da dopušča 

začasno nadaljevanje uporabe protiustavnega predpisa. V tem smislu gre za manjši poseg v 

pristojnosti normodajalca kot npr. v primeru zamrznitve učinkovanja pravnega akta, saj pri 

slednji Ustavno sodišče prepreči, da bi določen pravni akt, ki ga je sprejel normodajalec, tudi 

učinkoval. 

Korist od te kategorije 

Relevantno vprašanje, primerno za nadaljnjo analizo, bi bilo, kdaj in ob katerih predpostavkah 

Ustavno sodišče presodi, da je neskladnost posameznih določb z Ustavo še toliko znosna, da 

zaradi preprečitve nastanka pravnih praznin oziroma še hujših posledic, da se lahko njihova 

uporaba podaljša za toliko časa, dokler ne bo sprejeta nova ureditev, ki bo uredila nastalo 

protiustavnost. 

Napram drugim kategorijam možnih načinov izvršitve gre pri tej kategoriji za izjemno mil 

poseg v zakonodajno ali izvršilno vejo oblasti, saj je ustvarjalnost Ustavnega sodišča pri načinu 

odprave ugotovljene protiustavnosti v bistvu izključena. V zvezi s tem je začasno podaljšanje 

uporabe zakona primerljivo tudi z zamrznitvijo, saj tudi pri slednji ne pride do ustvarjalnega, 

ad hoc urejanja ugotovljene protiustavnosti, temveč gre za začasno (ne)toleriranje ugotovljene 

protiustavnosti, dokler le-te normodajalec ne odpravi. 

Gre za precej lahko prepoznavno kategorijo, ki se v odločbah Ustavnega sodišča ne pojavlja 

pogosto. Primerjava posameznih primerov, v katerih je Ustavno sodišče podaljšalo uporabo 

zakona s primeri, v katerih je uporabilo katero izmed ostalih kategorij načinov izvršitve, pa je 

lahko koristno predvsem za odvetnike in druge, ki bodo pred Ustavnim sodiščem, saj lahko na 

tem gradijo argumentacijo predloga sodišču, kaj naj ukrene. 

3.2.2. Frekvence 

Število sodb po letih 

Od začetka delovanja US pa do danes (1991-2019), je bilo izdanih 2.940 ustavnih odločb. 

Izmed vseh teh jih ima le 269 določen tudi način izvršitve. Sicer je težko reči, ali je tako število 

odločb dovolj velik reprezentativen vzorec za podajanje argumentiranih ugotovitev, ali gre le 

za osnovno analizo in podajo rezultatov na podlagi teh. Z omejitvijo na slednje in malce 

zadržanim pristopom lahko torej ugotovimo, da US po posebnem načinu izvršitve odločbe 
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poseže na približno vsakih 10 odločb. Ta številka postane precej manjša, če vzamemo kot točko 

primerjave vse primere, ki jih je US rešilo; se pravi, da med relevantne odločitve US prištejemo 

tudi njihove sklepe. V tem primeru imamo opravka s 14.878 odločitvami, kar pomeni da se je 

US za način odločitve z določitvijo posebnega načina izvršitve odločilo (približno) v vsakem 

50. primeru, ki ga je obravnavalo. 

V nadaljevanju bomo s pomočjo tabel in grafov skušali prikazati sam trend odločanja US, ter 

ali je moč opaziti porast zadev z določitvijo načina izvršitve oz. kdaj smo take poraste lahko 

opazili, hkrati pa bomo poskušali podati tudi razloge za ugotovljeno stanje. 

Leto 

Vseh sodb z 

odločbo 

Sodb z načinom 

izvršitve Odstotek 

1991 32 

 

0,0% 

1992 39 

 

0,0% 

1993 32 

 

0,0% 

1994 59 2 3,4% 

1995 68 5 7,4% 

1996 83 8 9,6% 

1997 100 5 5,0% 

1998 134 19 14,2% 

1999 138 15 10,9% 

2000 106 13 12,3% 

2001 87 7 8,0% 

2002 128 13 10,2% 

2003 134 13 9,7% 

2004 128 13 10,2% 

2005 259 20 7,7% 

2006 211 24 11,4% 

2007 125 11 8,8% 

2008 115 18 15,7% 

2009 196 14 7,1% 

2010 130 8 6,2% 

2011 87 6 6,9% 

2012 82 5 6,1% 

2013 61 9 14,8% 
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2014 64 7 10,9% 

2015 101 9 8,9% 

2016 72 12 16,7% 

2017 97 8 8,2% 

2018 52 5 9,6% 

2019 20 

 

0,0% 

Skupna 

vsota 2940 269 9,1% 

 Tabela 5 
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Ob začetku delovanja US RS je bilo že samo število odločb razmeroma majhno, temu primerno 

pa je bilo nizko tudi število izdanih odločb, ki so imele določen poseben način izvršitve. Tako 

po številu izdanih odločb kot številu odločb s posebnim načinom izvršitve izstopata dve leti, in 

sicer leto 2005 ter leto 2006.  

Sicer pa je trend rasti primerov z določenim načinom izvršitve bil pričakovan. Čeprav lahko 

opazimo, da je bilo v nekem obdobju (obdobje 1997-2010) število odločb večje, smo trenutno, 

vsaj po pridobljenih in prikazanih podatkih, v obdobju, ko US RS ni tako pretirano aktivno pri 

izdajanju odločb. Če pogledamo še podatek o deležu odločb z določenim načinom izvršitve, 

lahko ugotovimo, da je ta za obdobje 2013-2019 nad povprečjem, kar bi lahko pričalo v prid 

temu, da US večkrat (ko sprejema odločitev v obliki odločbe) uporabi svojo pristojnost po 

drugem odstavku 40. člena ZUstS.  

Prikazan podatek je zagotovo zanimiv, več pa nam bo lahko povedal v povezavi s kakšnim 

drugim elementom izbranih ustavnih odločb, ki je bil razbran tekom njihove analize. 

Čas odločanja 

Našim rednim sodiščem je bilo že večkrat javno očitano, da svojega dela ne opravljajo dovolj 

hitro. Na te očitke so odgovarjala, da je glede na skupno število starih ter novih zadev prišlo 

do »nenormalnega in nevzdržnega stanja«,53 kar je za posledico imelo mirovanje zadev. V tem 

delu pa želimo predstaviti še, kakšno je to stanje na US. Že predhodno opozarjamo, da smo se 

omejili le na izdane odločbe, sklepov pa nismo upoštevali, saj tam ni prišlo do vsebinskega 

odločanja o sami zadevi. 

Glede na samo pojavnost odločb, ki imajo določen tudi način izvršitve, bi lahko rekli, da imamo 

opravka z zadevami, ki jih opredeljujejo netipične okoliščine in ki posledično terjajo ali hitrejše 

ukrepanje ali »kreativnejši« pristop k reševanju, ki zahteva več vloženega truda. V pomoč 

razrešitvi tega vprašanja nam bodo lahko služili podatki, ki smo jih uspeli razbrati tekom naše 

analize. Da pa bi lahko ugotovili, ali se pri odločbah z določenim načinom njihove izvršitve 

kažejo kakšne razlike v primerjavi z ostalimi »navadnimi« odločbami, smo spodaj prikazali 

podatke o času odločanja tudi za vse te odločbe. 

 

                                                   
53 S. Berdon, Sodišča zasuta z nepomembnimi spori (spletni vir) 
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Čas odločanja Vseh sodb z 

odločbo 

Sodb z načinom izvršitve Odstotek 

Do tedna dni 15 4 26,67% 

Do meseca dni 212 16 7,55% 

Do pol leta 568 49 8,63% 

Do enega leta 474 48 10,13% 

Do dveh let 895 91 10,17% 

Do treh let 565 41 7,26% 

Do štirih let 187 19 10,16% 

Do petih let 23 1 4,35% 

Več kot 5 let 1 0 0,00% 

SKUPAJ 2940 269 9,15% 

Tabela 6 

Graf 2 
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Očitno je, da US RS v slabi tretjini primerov, ko je izdalo odločbo (ne glede ali z določitvijo 

načina izvršitve ali brez), potrebuje med enim in dvema letoma, da sprejme odločitev. Kar 

nekaj je tudi primerov, za katere US potrebuje ali manj kot pol leta ali pa med dvema in tremi 

leti. Tu je možno govoriti o dveh tipih primerov, ki sta bila omenjena že v uvodu. Za odločbe, 

ki so bile izdane po šestih mesecih od vložitve zadeve, je moč reči, da je šlo za zadeve, ki so 

terjale hitro ukrepanje, saj je očitno, da protiustavno stanje ni moglo trajati več časa. Na drugi 

strani imamo odločbe, za katere je US potrebovalo nekje med dvema in tremi leti za izdajo 

odločbe. Pri tej kategoriji je težje ugotoviti pravi razlog za tako dolgo odločanje. Po našem 

mnenju je treba sprejeti nekakšen dualizem v razlogih za čas odločanja: prvi razlog bi lahko 

izpostavili večje število zadev, ki so nekakšen »dolg iz preteklosti« in hkratno manjšo 

pomembnost zadevnega primera. Kot drugi razlog pa se nam seveda ponuja sama 

kompleksnost zadeve, ki je od ustavnih sodnikov terjala daljšo in natančnejšo obravnavo. 

Rezultati iz te kategorije so zagotovo zanimivi, vendar smo mnenja, da lahko v kombinaciji s 

katero od ostalih kategorij ponudijo še bolj poglobljeno razumevanje odločitev US in njihovega 

delovanja v primerih, ko se posežejo po uporabi drugega odstavka 40. člena ZUstS. 

Način odločitve 

Za namen kategorije načina odločitve smo, kot je bilo tudi že predhodno pojasnjejo, v glavnem 

povzeli opredelitve načina odločitev iz baze US. Podatki, predstavljeni v nadaljevanju, nam 

bodo lahko povedali, pri katerih tipih odločitev se je US največkrat odločilo tudi za določitev 

samega načina izvršitve. Prav s pomočjo podatkov o tej povezavi bomo lahko hkrati podali 

razloge, ki so bili po našem mnenju povod sprejetju načina izvršitve za določen način odločitve. 

Način odločitve 

Število 

sodb Odstotek 

ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom 139 51,7% 

razveljavitev - splošni akt 49 18,2% 

razveljavitev - posamični akt 25 9,3% 

razveljavitev in odločitev o pravici (60. člen ZUstS) 16 5,9% 

ugotovitev – ni v neskladju z Ustavo/zakonom 11 4,1% 

odprava - posamični akt 8 3,0% 

odprava - splošni akt 7 2,6% 

razveljavitev z odložnim rokom 6 2,2% 

drugo 5 1,9% 

ugotovitev kršitve človekove pravice 2 0,7% 

odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil 1 0,4% 

SKUPAJ 269 100,0% 
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Tabela 7 

Graf 3 

 

Pri več kot polovici odločb, ki so vsebovale način odločitve, je US ugotovilo neskladje 

akta/ravnanja ali z Ustavo ali z določenim zakonom. Taka ugotovitev po našem mnenju ni 

presenetljiva, saj je pri odločitvah, kjer je US samo ugotovilo neskladje, šlo za »milejše« oblike 

protiustavnosti. Za take primere pa je pričakovano, da se US odloči, da bo samo skušalo sanirati 

nastalo protiustavnost, ne da bi to prepustilo organu, ki bi tudi sicer lahko odpravil nastalo 

protiustavnost.  

Manjše število posegov z načinom izvršitve v primerih, ko je šlo za druge načine odločitve, ki 

hkrati bolj intenzivno posegajo v same protiustavne norme, je tudi pričakovan rezultat. Morda 

je na prvi pogled videti, da je v teh primerih US prevzelo večjo vlogo pri sami odpravi 

protiustavnosti, vendar se ob podrobnejši analizi teh primerov izkaže, da to ni vedno tako. 

Razveljavitvi posamezne določbe zakona/drugega akta lahko namreč sledi le določitev začasne 

uporabe pravil nekega drugega akta, kar po našem mnenju ne pomeni hujšega posega v 

avtonomnost zakonodajalca. Poleg tega je ob tako sprejeti odločitvi zakonodajalcu ali drugemu 

organu (v večini primerov) naloženo, da mora v določenem času sprejeti ustrezne ukrepe, s 

katerimi bo protiustavnost dokončno popravil. 

Vrsta akta 

Naš pravni sistem je sestavljen iz širokega spektra pravnih aktov. Na dan (24. 6. 2019) pisanja 

tega prispevka v zaključnem poročilu, je v RS veljavnih 854 zakonov ter 19.958 podzakonskih 
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predpisov. Samo razmerje v številu nas lahko hitro zavede v razmišljanje, ki bi nas pripeljalo 

do sklepa, da bi US moglo sprejemati odločbe, kjer se odloča o podzakonskih aktih. Vendar je 

treba vzeti v zakup še dejstvo, da zakon naslavlja večji krog oseb kot pa sam podzakonski 

predpis (čeprav obstajajo izjeme). Poleg tega je treba gledati na samo hierarhijo pravnih aktov 

ter na organe, ki posamezne pravne akte sprejemajo.  

Vrsta akta 

Število 

sodb Odstotek 

zakon 156 58,0% 

posamični akt 52 19,3% 

predpisi lokalne samouprave 46 17,1% 

podzakonski predpis 10 3,7% 

ostali splošni akti 5 1,9% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 8 

Graf 4 

 

Kot pričakovano je US največ odločb z načinom izvršitve določilo prav pri odpravljanju 

protiustavnosti zakonov. Ker gre za pomembnejšo materijo, je US precej bolj nagnjeno k temu, 

da bo podalo neko nadomestno (začasno) ureditev ali pa vsaj usmerilo zakonodajalca k 

razmišljanju, ki bo vodilo v odpravo protiustavnosti. V res skrajnih primerih se lahko srečamo 

celo s primeri, ko je US prevzelo samo vlogo zakonodajalca in samo spremenilo besedilo 

zakona. Tak način izvršitve, če mu sploh še lahko tako rečemo, je redkost in predstavlja 

netipično ravnanje US.  

V približno enakem deležu se med akti, o katerih je bilo odločeno z odločbami, ki imajo 

določen tudi način izvršitve, pojavljajo tudi posamični akti ter predpisi lokalne samouprave. 

Čeprav so predpisi lokalne samouprave splošni akti, bi lahko neko stično točko s posamičnimi 
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akti, ki se nanašajo na določeno osebo, dobili prav v tem manjšem številu naslovnikov oziroma 

oseb, prizadetih s tem aktom. 

Razlog za določitev načina izvršitve 

Kot je že bilo prikazano v teoretičnem delu, smo sami oblikovali tri kategorije znotraj kriterija 

razloga Ustavnega načina, da se je odločilo za določitev načina izvršitve. 

Razlog 

Število 

sodb Odstotek 

protiustavna ureditev 177 65,8% 

protiustavna pravna praznina 48 17,8% 

protiustavno ravnanje 44 16,4% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 9 

 

Graf 5 

 

Takšna porazdelitev je pričakovana, še posebej glede na frekvenco »vrsta akta«. Ker je največ 

obravnavanih aktov zakonov, je zato pričakovati, da bo Ustavno sodišče največkrat ugotovilo 

protiustavno ureditev, v manjšem obsegu pa pravno praznino. 

Pravno področje 

Ta frekvenca nam prikazuje le, na katerih pravnih področjih je sodišče največkrat določilo 

način izvršitve. Ne kaže pa nam strukture vseh zadev, sprejetih v obravnavo (torej ne vemo, ali 

je odločb z enega področja več zato, ker je tam Ustavno sodišče bolj aktivno, ali ker jih je bilo 

enostavno več vloženih). Frekvenca je zgolj prikaz strukture obravnavanih odločb. 
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Upravno pravo 121 45,0% 

Ustavno pravo 50 18,6% 

Kazensko pravo 43 16,0% 

Civilno pravo 23 8,6% 

PSV 15 5,6% 

Gospodarsko pravo 15 5,6% 

Delovno pravo 2 0,7% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 10 

Graf 6 

 

Lahko bi pričakovali, da bo največ načinov izvršitve na področju kazenskega prava, vendar 

takšen zaključek ni mogoč iz več razlogov: lahko je tam sodišče bolj zadržano ali pa ni takšne 

potrebe, saj je način izvršitve res bolj specifičen način končanja postopka (npr. uporablja se 

skoraj izključno pri odpravi pripora ali pri postavitvi posebnega roka za odločanje). Tretja 

možnost je tudi, da je zadev z upravnega področja več, saj imajo posamezniki verjetno več 

stikov z državno upravo kot kazenskim pravosodjem. Zato niti ni presenetljivo, da je največ 

odločb s področja upravnega prava, kjer Ustavno sodišče obravnava tako posamične akte, s 

katerimi državni organi odločajo o pravicah posameznikov, kot tudi o pravni podlagi za njihovo 

ravnanje. Poleg tega je možno, da se je obravnava predpisov razpršila med različne veje, 

medtem ko je posamičnih aktov npr. s področja civilnega ali gospodarskega prava izredno malo 

oz. zelo malo, ki bi terjali odpravo protiustavnosti z načinom izvršitve. 
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preglasovano (za 1 glas odločeno) 4 1,5% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 11 

Graf 7 

 

Frekvenca kaže, da je v treh četrtinah odločb, ki vsebujejo način izvršitve, sodišče odločilo o 

zadevi soglasno, v petini pa z večino, večjo od 2 glasov (npr. 7:2). Le 1 % zadev je bil 

izglasovan zelo tesno, kar bi pomenilo, da bi bilo pravnim praktikom, ki se znajdejo v podobni 

situaciji, lažje argumentirati eno ali drugo stran. Vsekakor je možen zaključek, da je Ustavno 

sodišče v zadevah, ki terjajo način izvršitve, precej enotno. 

Glasovanje o načinu izvršitve 

Glasovanje o načinu izvršitve 

Število 

sodb Odstotek 

soglasno 204 75,8% 

druga večina 61 22,7% 

preglasovano (za 1 glas odločeno) 4 1,5% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 12 
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Graf 8 

 

Porazdelitev je pričakovana, saj so redki primeri, ko je sodnik ali sodnica glasoval drugače o 

načinu izvršitve kot o preostanku izreka. Kaže na to, da se sodniki in sodnice v večini zadev 

strinjajo glede načina odprave protiustavnosti. Določitev načina izvršitve je sicer zelo 

pomembno vprašanje, pri katerem ima Ustavno sodišče velik manevrski prostor. Mnenja 

sodnikov se zato lahko razhajajo iz različnih razlogov: bodisi ker nasprotujejo določitvi načina 

izvršitve na sploh ali pa nasprotujejo konkretni obliki izvršitve, ki jo je izbrala večina, vendar 

na ta vprašanj takšna frekvenca ne more odgovoriti. 

Predlagatelj 

Ta frekvenca prikazuje število sodb, ki vsebujejo način izvršitve, po predlagateljih, ki smo jih 

razvrstili v pet kategorij. 

Predlagatelj 

Število 

sodb Odstotek 

fizična oseba 161 59,9% 

državni organi 48 17,8% 

Pravna oseba 41 15,2% 

kombinacija oseb 13 4,8% 

organ LS 6 2,2% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 13 
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Graf 9 

 

Iz porazdelitve je razviden velik pomen, ki ga ima način izvršitve za fizične osebe. V povezavi 

z drugimi frekvencami, npr. strukturo postopkov ali deležem ustavnih pritožb ali deležem 

presojanih posamičnih aktov/predpisov, je mogoče dobiti boljšo sliko. Iz te frekvence je moč 

razbrati le, da sodišče največkrat določi način izvršitve, kadar postopek sproži fizična oseba. Z 

analizo sodb pa je bilo moč ugotoviti, da kljub številčnosti teh predlagateljev zadeve niso zelo 

vsebinsko raznovrstne, temveč se velikokrat ponavljajo (npr. zadeve s pokojninami, priporom, 

kategorizacija javnih cest). 

PEP 

Kategorija PEP (ang. politically exposed person) nam kaže, v koliko sodbah je bil predlagatelj 

politično pomembna oseba, ki bi potencialno lahko vplivala na odločitev sodišča. Predlagatelje 

smo razdelili v dve skupini - na tiste, ki so politično izpostavljeni, in tiste, ki niso. Na podlagi 

rezultatov te kategorije smo želeli izluščiti sodbe, ki so tudi s politološkega vidika bolj 

izpostavljene, in ugotoviti, ali je odločitev Ustavnega sodišča v teh sodbah nepričakovana 

oziroma sporna. 

PE Person 

Število 

sodb Odstotek 

NE 222 82,5% 

DA 47 17,5% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 14 
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Graf 10 

 

Pričakovali smo, da bodo sodbe, v katerih je bil predlagatelj PEP, redke, saj so redke tudi tiste 

najbolj sporne in zaradi politično izpostavljenih akterjev medijsko odmevne zadeve. Rezultati 

analize so to potrdili, saj je podlaga za veliko večino sodb, v katerih je Ustavno sodišče določilo 

način izvršitve, zahteva upravičenega predlagatelja oziroma pobud drugih predlagateljev, ki 

niso PEP. 

Kršen člen 

Posebna kategorija pri analizi izrekov je bil člen Ustave, za katerega je Ustavno sodišče 

odločilo, da je bil kršen (ali v redkih primerih, da ni bil kršen), in je v zvezi s to kršitvijo 

določilo način izvršitve. Pri nekaterih odločbah je bila ugotovljena tudi kršitev več različnih 

členov, ne zgolj enega. Ta kriterij je relevanten za ugotovitev, kršitev katerega člena je bila 

največkrat korigirana še z določitvijo načina izvršitve odločbe. Drugače povedano – zanimalo 

nas je, pri katerih členih Ustave je Ustavno sodišče, s postopanjem po 2. odstavku 40. člena 

ZUstS, še dodatno zagotovilo ustavnoskladno ravnanje oziroma stanje. Iz tega smo želeli 

ugotoviti, ali bi se glede na analizo lahko štelo, da so nekateri členi v zvezi s tem 

»pomembnejši« ali bolj potrebni dodatnih ukrepov za njihovo ustrezno zaščito. 

 

Kršen člen 

Število 

sodb Odstotek 

14 67 15,1% 

83%

17%

Porazdelitev glede na parameter PEP

NE DA
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2 54 12,1% 

22 44 9,9% 

33 33 7,4% 

23 31 7,0% 

69 21 4,7% 

25 20 4,5% 

3 12 2,7% 

44 12 2,7% 

155 11 2,5% 

153 10 2,2% 

43 10 2,2% 

120 8 1,8% 

90 7 1,6% 

139 7 1,6% 

Vsi ostali členi skupaj 98 22,0% 

SKUPAJ 445 100,0% 
Tabela 15 

 

Graf 11 

Pričakovali smo, da bo pri večini analiziranih odločb ugotovljena kršitev členov Ustave, ki 

določajo človekove pravice in temeljne svoboščine ali pa kršitev temeljnih pravnih načel. Tako 

ni presenetljivo, da je bila v največjem številu sodb ugotovljena kršitev 14. člena Ustave 

(načelo enakosti pred zakonom), 2. člena Ustave (iz katerega je Ustavno sodišče izpeljalo 

številna temeljna pravna načela, kot so načelo pravne države, načelo varstva zaupanja v pravo, 

lex certa idr.), 22. in 23. člena Ustave (enako varstvo pravic in pravica do sodnega varstva) in 

33. člena Ustave (lastninska pravica). Rezultati analize kažejo, da Ustavno sodišče način 

izvršitve določa pri zelo raznolikem obsegu kršenih členov in se ne omejuje zgolj na določene 

člene. 
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Način izvršitve 

Osrednji kriterij v prvi fazi analize frekvenc v presojanih odločbah Ustavnega sodišče je bila 

kategorizacija načina izvršitve na samostojno ureditev razmerja, navodilo organu in 

kombinacijo obeh. Na podlagi tega kriterija smo želeli ugotoviti, ali Ustavno sodišče pri 

določitvi načina izvršitve po 2. odstavku 40. člena ZUstS večkrat samo uredi neko razmerje 

oziroma življenjsko situacijo ali večkrat da navodilo drugim organom v sistemu zavor in 

ravnovesij. Iz tega namreč lahko sklepamo na de facto pozicioniranje Ustavnega sodišča 

znotraj sistema. 

Način izvršitve 

Število 

sodb Odstotek 

Samostojna ureditev razmerja 147 54,6% 

Navodilo organu 105 39,0% 

Samostojna ureditev razmerja in navodilo organu 17 6,3% 

SKUPAJ 269 100,0% 
Tabela 16 

 

Graf 12 

Rezultati analize načinov izvršitve so bili nekoliko presenetljivi. Kažejo na to, da je Ustavno 

sodišče v nekaj več primerih samostojno uredilo način izvršitve (55 %), kot pa dalo navodilo 

drugemu organu (39 %). Skladno z vlogo Ustavnega sodišča kot organa, ki sprejema odločitve 

o obstoju ali neobstoju kršitve ustavnih pravic in presoja ustavnoskladnost predpisov, smo 

namreč pričakovali ravno obratno – da bo v več odločbah Ustavno sodišče način izvršitve 

naslovilo na drug organ in da bo redkeje samostojno uredilo neko razmerje. Za nadaljnjo 

presojo v drugi fazi naše statističen analize so bili posebej zanimivi kombinirani primeri, ki pa 

jih je zgolj 17. 

55%
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Porazdelitev glede na način izvršitve
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Naslovnik 

Kriterij naslovnika za izvršitev določenega načina izvršitve je bil relevanten samo v primerih, 

ko je bil določen način izvršitve navodilo organu ali kombiniran način izvršitve. Naslovnike 

smo v grobem razdelili glede na tri temeljne veje oblasti – zakonodajno, izvršilno in sodno, 

poleg tega pa določili tudi ločeno kategorijo zasebnih oseb. Državni zbor je bil kategoriziran 

kot poseben naslovnik zaradi izkazanega izjemno občutljivega razmerja med njim in Ustavnim 

sodiščem. Izvršilno vejo oblasti predstavljajo javni organi in tudi lokalne skupnosti, sodno pa 

smo nekoliko prilagodili v širšo skupino pravosodnih organov. 

Naslevnjena entiteta v načinu izvršitve 

Število 

sodb Odstotek 

Organ javne uprave (DVK, ZPIZ, vlada, ministrstva, upravne enote, lokalne 

skupnosti, PSV) 69 56,1% 

Pravosodje (odvetniki, notarji, sodišča, senati) 35 28,5% 

DZ 7 5,7% 

Zasebne osebe 6 4,9% 

Drugo 6 4,9% 

SKUPAJ 123 100,0% 
Tabela 17 

 

Graf 13 

Rezultati analize naslovljenih entitet pri določenem načinu izvršitve so bili nekoliko 

presenetljivi. Pričakovali smo, da bo v več načinih izvršitve naslovnik Državni zbor, pa je ta 

naslovljen zgolj v 7 primerih (5,7 %). Do te diskrepance v naših pričakovanjih je prišlo, ker se 

je Ustavno sodišče večkrat odločilo za urejanje s samostojnim načinom izvršitve, pri čemer je 
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odločalo kot Državni zbor, ni mu pa tolikokrat dalo posebnih navodil. Presenetljivo je tudi 

drugo mesto pravosodja (28,5 %) in predvsem tudi zasebnih oseb (4,9 %), saj je Ustavno 

sodišče organ, ki praviloma ureja delovanje državnih organov, ne pa zasebnih subjektov. 

Veliko število primerov, v katerih je naslovnik načina izvršitve organ javne uprave, je bilo 

pričakovano. 

Kompleksnost 

Kriterij kompleksnosti prikazuje povprečje naše ocene kompleksnosti, ki je zato nujno 

subjektivna, navkljub uporabi zgoraj opisanih vodil. Kompleksnost pomeni večje število 

določenih pravnih pravil, kot je predstavljeno v točki 3.3. S to frekvenco smo želeli prikazati, 

kakšen delež odločb smo rangirali v posamezno kategorijo in koliko odločb smo rangirali kot 

kompleksne (>1,5). V sistemu zavor in ravnovesij gre tudi od Ustavnega sodišča pričakovati, 

da bo poskušalo urediti razmerje na čim enostavnejši način, torej bližje funkciji negativnega 

zakonodajalca, in da bo funkcijo kompleksnega urejanja kot pozitivni zakonodajalec uporabili 

le kot ultima ratio. 

Kompleksnost načina izvršitve Število sodb Odstotek 

1 114 42,38% 

1 - 1,5 100 37,17% 

1,5 - 2 40 14,87% 

2 - 2,5 10 3,72% 

2,5 - 3 5 1,86% 

SKUPAJ 269 100,00% 

 

Tabela 18 
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Graf 14 

Upoštevajoč jasne omejitve uporabljene metodologije, je rezultat zanimiv, saj bi verjetno v 

idealnem sistemu moral stolpični graf izgledati podobno kot zgornji. Po mnenju sodelujočih 

študentov na projektu je Ustavno sodišče pri uporabi načina izvršitve dokaj zadržano, saj se je 

manj kompleksnih načinov izvršitve poslužilo v približno 80 % primerov, medtem ko je po 

skrajno kompleksnih načinih izvršitve poseglo le v manj kot 2 % primerov. Če kompleksne 

načine izvršitve res razumemo kot ultima ratio, se je potemtakem Ustavno sodišče v tem 

primeru načina izvršitve posluževalo, vsaj na kvantitativni ravni, “pričakovano” ali bolje 

rečeno: primerno svojemu položaju v sistemu zavor in ravnovesij.  

Globina posega 

Podobno kot zgornji kriterij tudi globina posega predstavlja povprečno subjektivno oceno 

sodelujočih glede tega, kako globoko je Ustavno sodišče z določitvijo načina izvršitve poseglo 

v področje delovanja druge veje oblasti. Namen te frekvence je bil prikazati, kako se skozi naše 

videnje razporedijo odločbe in kolikšen delež predstavlja globok poseg (>1,5). Tudi pri globini 

posega velja, da naj Ustavno sodišče z načinom izvršitve poseže v druge veje oblasti le, kolikor 

je to potrebno za zaščito človekovih pravic in drugih ustavnih vrednost. Zato bi bil v idealnih 

razmerah pričakovan precej strmo padajoč graf frekvence. 
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Globina posega Število sodb Odstotek 

1 27 10,04% 

1 - 1,5 176 65,43% 

1,5 - 2 56 20,82% 

2 - 2,5 8 2,97% 

2,5 - 3 2 0,74% 

SKUPAJ 269 100,00% 
 

Tabela 19 

Graf 15 

Pri razumevanju razporeditve globine posega je treba imeti v mislih, da nekateri načini izvršitve 

sploh ne bodo posegali v delovanje drugih organov, temveč bodo na splošni ali konkretni ravni 

uredili pravice zasebnih subjektov. To bi lahko razložilo skupek sodb, ki imajo globino posega 

natančno 1. Razen tega se po naši oceni Ustavno sodišče vede »pričakovano« in le redko posega 

po načinu izvršitve, ki zelo globoko posega v drugo vejo oblasti.  

Abstraktna oblika načina izvršitve  

S pregledom frekvence pojavnosti različnih abstraktnih kategorij smo želeli pridobiti boljši 

vpogled v novo oblikovane kategorije. Glede na razmerja med posledicami posameznih 

načinov izvršitve je bilo pričakovati, da se bo bolj pogosto pojavljala začasno nadomestna 

ureditev, saj gre za manj intenziven poseg, oz. zamrznitev kot podvrsta začasne nadomestne 

ureditve, ki ustvarja pasivne posledice za razliko od drugih, bolj aktivno usmerjenih abstraktnih 

oblik načina izvršitve, kot sta realno dejanje in izvirna odprava protiustavnosti.  
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Abstraktne oblike načina izvršitve Število sodb Odstotek 

Začasna nadomestna ureditev 104 38,66% 

Ukaz dejanja 55 20,45% 

Izvirna odprava protiustavnosti 33 12,27% 

Realno dejanje 31 11,52% 

Zamrznitev 19 7,06% 

Podaljšanje uporabe zakona 14 5,20% 

Rok 13 4,83% 

SKUPAJ 269 100,00% 
Tabela 20 

 

Graf 16 

Frekvenca prikazuje razmerje, ki ni bilo povsem pričakovano, saj nezanemarljiv del odločb z 

načinom izvršitve zavzemajo tiste, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti v realno dejanje ali izvirno 

odpravo protiustavnosti. Z izjemo tega dejstva je razmerja težko podrobneje komentirati zaradi 

specifičnih kontekstov posameznih skupin odločb, ki narekujejo različne rešitve, česar pa samo 

iz frekvenčne porazdelitve odločb glede na abstraktno kategorijo ni mogoče razbrati.  

Število besed 

Frekvenca štetja besed prikazuje razporeditev odločb v 6 kategorij glede na število besed, ki 

jih je vseboval način izvršitve. Glede na to, da gre za povsem formalen kriterij, na katerega 

vsebina in pomen besed ne vplivata, je to frekvenco zanimivo primerjati s kompleksnostjo 

načinov izvršitve (glej zgoraj), kjer pa je kriterij nujno subjektiven.  
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Word Count Število sodb Odstotek 

Do 50 185 68,77% 

50 - 100 58 21,56% 

100 - 150 13 4,83% 

150 - 200 5 1,86% 

200 - 250 5 1,86% 

Več kot 250 3 1,12% 

SKUPAJ 269 100,00% 
Tabela 21 

 

Graf 17 

Pričakovano je večina načinov izvršitve kratkih in vsebujejo manj kot 50 besed, medtem ko je 

več kot 90 % vseh načinov izvršitve zapisanih z manj kot 100 besedami. Z vidika analize je ta 

razporeditev morda preveč groba in bi morala vsebovati več ožjih kategorij, predvsem za 

načine izvršitve z manj kot 100 besedami. Po drugi strani so za posamično analizo verjetno 

zanimive tiste odločbe, ki ležijo na repu krivulje, torej izredno dolgi načini izvršitve. 
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3.2.3. Korelacije 

Korelacija med kategorijama Glasovanje in Glasovanje o načinu izvršitve 

CCorr 0,977715423 

Korelacija Močna povezanost 

Tabela 22 

 

Korelacija med kriterijema glasovanje in glasovanje o načinu izvršitve kaže na to, da sta ta dva 

kriterija med seboj močno povezana. Tako so se potrdila naša opažanja, saj je bilo le redko 

opaziti razliko  da obstaja razlika med glasovanjem sodnikov o sami zadevi in glasovanjem o 

načinu izvršitve odločbe. To je najverjetneje posledica tega, da do določitve načina izvršitve 

pride, kadar med sodniki obstaja podobno pravno naziranje problema, v primerih, ko pa se 

sodniki ne strinjajo že o o samem jedru ustavnega spora, pa se najverjetneje ne bodo strinjali 

niti o nujnosti določitve in vsebini načina izvršitve.  

Tabela 23 

Močno korelacijo med obema kriterijema kaže tudi tabela korelacij med glasovanjem oz. 

glasovanjem o načinu izvršitve in 8 drugimi kriteriji, iz katere prav tako izhaja, da so razlike 

zanemarljive. Na podlagi tega je mogoče v nadaljevanju z zadostno mero zanesljivosti sklepati, 

da kar velja za enega izmed teh dveh kriterijev, velja tudi za drugega. Iz skupne tabele korelacij 

je tako mogoče ugotoviti, da so, z izjemo razmerja med področjem in glasovanjem, drugi 

kriteriji z glasovanjem le šibko povezani ali pa sploh niso povezani.  

Parameter Glasovanje Glasovanje o načinu 

izvršitve 

Jakost povezanosti 

Čas odločanja 0,279372532 0,280387311 Šibka povezanost 

Način odločitve 0,373133146 0,376808648 Šibka povezanost 

Vrsta akta 0,323211414 0,310152463 Šibka povezanost 

Razlog 0,236908709 0,228071405 Šibka povezanost 

Področje 0,449909392 0,432528471 Zmerna povezanost 

Predlagatelj 0,25967772 0,283742206 Šibka povezanost 

PEP 0,133810877 0,136379561 Ni povezanosti 

Način izvršitve 0,172715031 0,149529535 Ni povezanosti 
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Graf 18 

Graf 19 

Tabeli še vizualno prikažeta dokaj enotno razmerje med različnimi razporeditvami glasovanj, 

predvsem med soglasnimi odločitvami in drugimi večinami, saj ti dve obliki zavzemata veliko 

večino vseh odločitev. Pri odločitvah, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo v manj kot mesecu dni, 

je to razmerje nekoliko porušeno, vendar je treba upoštevati, da gre za relativno majhen vzorec 

(skupno le 16 odločb) in da je večina odločb predstavljenih v stolpcih »do pol leta«, »do enega 

leta«, »do dveh let«, in »do treh let«. Navkljub temu pa bi bilo mogoče sklepati, da se sodniki 
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v krajšem časovnem obdobju težje poenotijo glede načina glasovanja in glasovanja o načinu 

izvršitve in da je rezultat tega bolj deljeno mnenje. 

Graf 20 

Graf 21 
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Graf razmerja med glasovanjem in načinom odločitve pokaže, da je porazdelitev različnih 

razmerij v glasovanju pri posameznih načinih odločitve precej podobna, pri čemer je treba 

upoštevati, da so kvanitativno relevantni predvsem stolpci »razveljavitev – posamični akt«, 

»razveljavitev – splošni akt« in »ugotovitev – je v neskladju z Ustavo.« Zanimivo je izpostaviti, 

da se pri manjšem vzorcu 16 odločb, pri katerih je način odločitve »razveljavitev in odločitev 

o pravici«, v večini primerov pojavi druga večina (10) in le v manjšini soglasna odločitev senata 

(6). To bi lahko bila posledica tega, da so ustavni sodniki manj soglasni, kadar je treba dejansko 

odločiti o sporni pravici in ne zgolj odpraviti ali razveljaviti sporni pravni akt. Poleg tega je 

opazna razlika med pogostostjo soglasnih odločitev pri razveljavitvenih odločbah, ki se 

nanašajo na splošne akte, in ugotovitvenih odločbah o neskladju z Ustavo. Pri prvih, ki 

pomenijo večji poseg v zakonodajno vejo oblasti, je odstotek soglasnih odločitev precej manjši. 

Tudi ta podatek podpira domnevo, da je Ustavno sodišče bolj soglasno v odločbah, ki po svoji 

intenzivnosti manj posegajo v domeno drugih državnih organov.  

Graf 22 
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Graf 23 

 

Korelacijski koeficient kaže šibko povezanost med posameznima paroma spremenljivk, vendar 

pogled na grafično porazdelitev pokaže nekolikšno razliko med statistično relevantnimi 

skupinami (»zakon« (156), »posamični akt« (54) in »predpisi lokalne samouprave« (46)). Tako 

je bilo Ustavno sodišče bolj pogosto soglasno pri določanju načina izvršitve, kadar je bil sporen 

predpis lokalne samouprave, kot v primerih, ko je šlo za zakon ali posamični akt. Toda zgolj 

iz teh podatkov je težko izpeljati kakovostne zaključke o tem, ali obstaja določen trend o 

glasovanju Ustavnega sodišča glede na sporni akt.  
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Graf 24 
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Graf 25 

 

Tudi tu korelacijski koeficient kaže šibko povezanost. Iz grafa lahko vidimo, da so bili sodniki 

nekoliko bolj soglasni pri odločanju, kadar je bil razlog neustavna pravna praznina. Razlog za 

to bi lahko bil, da mora Ustavno sodišče v tovrstnih primerih ravnati bolj kreativno in se zaveda, 

da je zanj celo nujno, da določi proaktiven način odločitve oziroma način izvršitve. Na drugi 

strani pa je pri protiustavnem ravnanju, kjer je odstotek soglasnih odločitev najmanjši, mogoče 

razmišljati v smeri, da morajo sodniki izbirati med več možnostmi; mogoča je razveljavitev in 

vrnitev v ponovno odločanje in kaskada stopnjevanja sankcij zoper organ, ki je ravnal 

protiustavno. Tako je manj možnosti, da bodo sodniki soglasni glede rešitve sporne zadeve.  
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Graf 26 

 

 
Graf 27 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Civilno pravo Delovno pravo Gospodarsko
pravo

Kazensko
pravo

PSV Upravno pravo Ustavno pravo

Glasovanje glede na področje

druga večina preglasovano (za 1 glas odločeno) soglasno

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Civilno pravo Delovno pravo Gospodarsko
pravo

Kazensko
pravo

PSV Upravno pravo Ustavno pravo

Glasovanje o načinu izvršitve glede na 
področje

druga večina preglasovano (za 1 glas odločeno) soglasno



106 

Področje je edina spremenljivka, ki zmerno korelira z glasovanjem oziroma glasovanjem o 

načinu izvršitve. Opazimo lahko, da so na področjih upravnega prava, civilnega prava, 

gospodarskega prava in prava socialne varnosti soglasne odločitve podobno pogoste (približno 

80 % - 85 %), medtem ko je na področju ustavnega prava in kazenskega prava Ustavno sodišče 

soglasno odločilo (le) v 65 % oz. 60 % odstotkih primerov.  

 
Graf 28 
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Graf 29 

 

Korelacijski koeficient kaže zelo šibko povezanost med spremenljivko predlagatelj in 

glasovanje (o načinu izvršitve). Tudi grafično izgleda porazdelitev glasovanja pri treh najbolj 

reprezentiranih kategorijah (fizična oseba, pravna oseba, državni organ) zelo podobna. 

Zanimivo pa je, da je bila odločitev soglasna skoraj vselej, kadar je zadevo predlagala 

kombinacija oseb, kar se običajno zgodi v najbolj spornih ustavnopravnih zadevah, ko 

določena neustavnost posredno ali neposredno vpliva na pravni položaj različnih subjektov 

pravnega sistema.  
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Graf 30 
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Korelacijski koeficient pri politično izpostavljenih osebah kaže, da ni povezanosti med 

posameznima paroma spremenljivk. Tudi iz grafične reprezentacije izhaja nedvoumen sklep, 

da je porazdelitev različnih oblik glasovanj praktično enaka tako pri politično izpostavljenih 

osebah kot pri politično neizpostavljenih osebah. To v praksi pomeni, da politična 

izpostavljenost najverjetneje ne vpliva na glasovanje sodnikov.  
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Tudi tu tako korelacijski koeficient kot grafični prikaz parov spremenljivk pokaže, da ni 

povezanosti med posameznima paroma in da najverjetneje ne obstaja povezava med izbranim 

načinom izvršitve in glasovanjem sodišča.  

 

Korelacija med kategorijama Čas in PEP 

CCorr 0,220410806 

Korelacija Šibka povezanost 

Tabela 24 

 

Graf 34 

Korelacijo med kriterijema Čas in PEP smo preverili, ker nas je zanimalo, če je Ustavno sodišče 

statistično relevantno hitreje presojalo ustavne pritožbe ali pobude oziroma zahteve od 

predlagateljev, ki so bili kategorizirani kot PEP. Pričakovali smo, da so pobude slednjih zaradi 

večje medijske izpostavljenosti presojane hitreje kot zahteve ali pobude drugih predlagateljev. 
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Izračunani koeficient kaže na šibko povezanost med kriterijema Čas in PEP, kar pomeni, da 

dejstvo, ali je predlagatelj PEP ali ne, ni statistično pomembno vplivalo na čas odločanja 

Ustavnega sodišča. 

Korelacija med kategorijama Čas in Predlagatelj 

CCorr 0,359019991 

Korelacija Šibka povezanost 

Tabela 25 

 

Graf 35 

Korelacijo med kriterijema čas in predlagatelj smo preverili, ker nas je zanimalo, ali je Ustavno 

sodišče statistično relevantno hitreje presojalo ustavne pritožbe ali pobude oziroma zahteve od 

različnih predlagateljev. Naša pričakovanja so bila, da so bile pobude zasebnikov (fizičnih in 

pravnih oseb) presojane počasneje kot zahteve upravičenih organov po 23.a členu ZUstS. 

Izračunani koeficient kaže na šibko povezanost med kriterijema čas in predlagatelj, kar pomeni, 

da tip predlagatelja statistično pomembno ne vpliva na čas odločanja Ustavnega sodišča. 
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Korelacija med kategorijama Predlagatelj in Naslovljena entiteta 

CCorr 0,392074779 

Korelacija Šibka povezanost 

Tabela 26 

 

 

Graf 36 

S presojo korelacije med kategorijama predlagatelj in naslovljena entiteta smo želeli ugotoviti, 

ali je Ustavno sodišče glede na tip predlagatelja statistično večkrat naslovilo ukaz za način 

izvršitve na določenega naslovnika. Pričakovali smo, da je v primerih, kjer je bil naslovnik 

načina izvršitve organ javne uprave ali organ pravosodja, predlagatelj največkrat zasebnik. Iz 

ugotovitve te korelacije lahko npr. nadalje sklepamo na to, med katerimi deležniki v postopku 

presoje Ustavnega sodišča lahko potencialno pride do največjih neposrednih trenj. 

Izvedena analiza kaže na zmerno povezanost med kriterijem predlagatelj in naslovljena entiteta 

in tako deloma potrjuje naše predvidevanje. 
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Korelacija med kategorijama Razlog in Način izvršitve 

CCorr 0,448242584 

Korelacija Zmerna povezanost 

Tabela 27 

 

Graf 37 

Korelacija med razlogom ugotovitve neustavnosti oziroma kršitve ustavnih pravic in načinom 

izvršitve je pomembna, ker kaže na to, kakšen je bil odziv Ustavnega sodišča na tri različne 

kategorizirane tipe ugotovljenih kršitev. Pričakovali smo, da bodo rezultati pokazali, da je 

Ustavno sodišče ob ugotovljeni protiustavni pravni praznini ali protiustavnemu ravnanju 

statistično večkrat dalo navodilo organu, da ustrezno uredi neko področje, kot pa v primeru 

ugotovljenega protiustavnega ravnanja. V tem primeru smo pričakovali, da je Ustavno sodišče 

večkrat samo uredilo konkretno razmerje. 

Izračunana korelacija kaže na zmerno povezanost med tema dvema kategorijama. Ugotovljen 

tip kršitve je torej omejeno vplival na izbiro Ustavnega sodišča glede določitve določenega 

načina izvršitve, ta povezanost pa ni močna. 
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Korelacija med kategorijama Število besed in Naslovljena entiteta 

CCorr 0,545344364 

Korelacija Zmerna povezanost 

Tabela 28 

 

Graf 38 

Korelacija med številom besed in naslovljeno entiteto lahko pove, ali je Ustavno sodišče v 

primeru določenih subjektov, ki jih je naslavljalo v načinu izvršitve, uporabljalo krajše oziroma 

daljše izreke glede načina izvršitve. Naše začetno izhodišče je bilo, da entiteta nima vpliva na 

število besed, ki jih Ustavno sodišče uporabi, da pa so izjemno dolgi izreki glede načina 

izvršitve rezervirani za državne organe, ne pa zasebnike. 

Izračunana korelacija kaže na zmerno povezanost med obravnavanima kategorijama. Naša 

predpostavka se je izkazala za deloma ustrezno, saj naslovljena entiteta ni imela močnega 

vpliva na število besed, je pa v izjemno omejenih primerih Ustavno sodišče tudi v primerih 

navodila zasebniku uporabilo daljše izreke.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Do 50 50 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 Več kot 250

Word count

Korelacija med Naslovljeno entiteto ter Word Count-om

Zasebne osebe

Pravosodje (odvetniki, notarji, sodišča, senati)

Organ javne uprave (DVK, ZPIZ, vlada, ministrstva, upravne enote, lokalne skupnosti, PSV)

DZ

Drugo



115 

Korelacija med kategorijama Število besed in Kompleksnost 

CCorr 0,740531299 

Korelacija Močna povezanost 

Tabela 29 

 

Graf 39 

Korelacija med številom besed in kompleksnostjo nam pokaže, ali so izreki o načinu izvršitve, 

ki vsebujejo večje število besed, tudi bolj kompleksni. Izhajali smo iz predpostavke, da je res 

tako, saj Ustavno sodišče v primerih daljših izrekov o načinu izvršitve običajno določi celotno 

novo ureditev nekega instituta oziroma področja, ki že sama po sebi pomeni večjo 

kompleksnost in 

Izračunana korelacija je pokazala, da so bila naša predvidevanja pravilna, saj je korelacija med 

številom besed in kompleksnostjo 0,74, kar kaže na močno povezanost med tema dvema 

kategorijama. 
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Korelacija med kategorijama Število besed in Abstraktni način izvršitve 

CCorr 0,363317262 

Korelacija Šibka povezanost 

Tabela 30 

 

Graf 40 

Obravnava korelacije med številom besed in abstraktnim načinom izvršitve se nam je zdela 

zanimiva, saj bi lahko pokazala, da so izreki z ukazi in podaljšanji veljave zakona besedilno 

krajši kot izreki, ki smo jih kategorizirali kot začasno nadomestno ureditev ali izvirno odpravo 

protiustavnosti. Predvidevali smo, da bi do te povezanosti lahko prišlo že zgolj na podlagi 

jezikovne narave posameznega abstraktnega načina izvršitve. 

Statistična korelacija med obravnavanima kriterijema kaže na šibko povezanost med njima. To 

pomeni, da so bila naša predvidevanja napačna in da izbira abstraktnega načina izvršitve 

statistično relevantno ne vpliva na število besed v izreku o načinu izvršitve. 
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Korelacija med kategorijama Kompleksnost in Pravno področje 

CCorr 0,299856213 

Korelacija Šibka povezanost 

 Tabela 31 

 

Graf 41 

Ta korelacija nam lahko odgovori na vprašanje, ali Ustavno sodišče različno odpravlja 

protiustavnost glede na pravno področje, iz katerega izvira ustavni spor, tj. ali sodišče šteje, da 

je kompleksnejša določitev načina izvršitve zaradi ugotovljene protiustavne ureditve ali morda 

pravne praznine bolj nujna in obenem tudi bolj legitimna na področjih, kjer je pravo bolj 

represivno in odloča neposredno o pravicah posameznikov (kazensko, upravno), kot pa na 

področjih, kjer nastopajo posamezniki v enakopravnih položajih in znotraj katerega avtonomno 

pravo predstavlja pomemben delež (civilno, gospodarsko pravo). Podobno je možna tudi 

hipoteza, da bo način izvršitve kompleksnejši na področjih, kjer je pravna ureditev že zdaj zelo 

obsežna in zapletena zaradi hitrega tehnološkega napredka in družbenega razvoja (npr. 

korporacijsko, davčno pravo). 

Koeficient kaže na šibko povezanost med tem, kako kompleksno rešitev je sprejelo Ustavno 

sodišče, in tem, iz katerega področja izvira ustavni spor. To kaže na to, da Ustavno sodišče 
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protiustavna stanja odpravlja kazuistično: ne moremo sklepati na to, da je na nekaterih 

področjih bolj zadržano kot na drugih. 

Korelacija med kategorijama Kompleksnost in Poseg 

Kompleksnost in globina posega v drugo vejo oblasti sta obe kategoriji, ki smo ju iznašli sami. 

Delno se povezujeta preko vprašanja, kako daleč sme seči Ustavno sodišče s svojo 

»zakonodajno« dejavnostjo; v tem primeru sta poseg v zakonodajno vejo in kompleksnost 

dokaj korelirana. V drugih primerih pa je lahko tudi manj kompleksen način izvršitve večji 

poseg. 

CCorr 0,680428055 

Korelacija Zmerna povezanost 

 Tabela 32 

 

Graf 42 

Ta korelacija nam lahko pokaže, ali res Ustavno sodišče pogosteje oziroma globlje poseže v 

pristojnosti druge veje oblasti pri odločbah, v katerih določi kompleksnejši način izvršitve. 

Oziroma tudi obratno, ali bolj kompleksne odločbe pogosteje predstavljajo tudi globlji poseg 

v drugo vejo. 
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Iz ugotovitev izhaja zmerna povezanost, s čimer je delno potrjena soodvisnost kompleksnosti 

in posega v drugo vejo, vsaj v odnosu do zakonodajalca. Obenem potrjuje tudi uporabnost obeh 

kategorij, saj kaže na to, da kompleksnost načina izvršitve še ne pomeni nujno globljega posega 

niti globlji poseg ne bo nujno kompleksen način izvršitve. 

Korelacija med kategorijama Kompleksnost in Abstraktni način izvršitve 

CCorr 0,507983299 

Korelacija Zmerna povezanost 

 Tabela 33 

 

Graf 43 

Ta korelacija nam razkriva, ali so določene kategorije načina izvršitve vedno tudi bolj 

kompleksne in obratno, torej ali Ustavno sodišče pri določanju načina izvršitve sledi določenim 

pravilom. Ta korelacija lahko pokaže tudi konsistentnost naših kategorij z vidika kriterija 

kompleksnosti (čeprav ta ni bil edini kriterij). 

Zmerna povezanost kaže na to, da je ureditev odprave protiustavnosti v nekaterih kategorijah 

konsistentno bolj kompleksne od drugih (začasna nadomestna ureditev in izvirna odprava 

protiustavnosti), medtem ko pri drugih po naravi manj (npr. rok). 
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Korelacija med kategorijama Kompleksnost in Čas odločanja 

CCorr 0,351497772 

Korelacija Šibka povezanost 

 Tabela 34 

 

Graf 44 

Ta korelacija nam lahko pove, ali sodišče odloča dalj ali manj časa v zadevah, v katerih sprejme 

kompleksnejši način izvršitve. Takšna ugotovitev je pomembna, saj odvetnikom omogoča 

okvirno predvideti, koliko časa bo trajal postopek glede na to, kako kompleksna bi morala biti 

rešitev (to pa je razvidno iz drugih korelacij glede na druge faktorje). 

Ugotovitev je obenem presenetljiva, saj bi po občutku najprej sklepali, da Ustavno sodišče dlje 

odločalo o bolj kompleksnih zadevah in da zatorej obstaja povezava. Toda po premisleku lahko 

rečemo tudi, da bo sodišče prej sprejelo bolj kompleksno rešitev, ker je z njo treba odpraviti 

hujšo protiustavnost. Šibka korelacija je zato dokaz, da sodišče tu deluje kazuistično in ni 

mogoče napovedati, koliko časa bo potrebovalo za odločitev, saj obstajajo tehtni argumenti 

tako za krajši kot daljši čas odločanja. Takšen rezultat je zato slaba novica za stranke pred 

Ustavnim sodiščem. 
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Korelacija med kategorijama Globina posega in Naslovljeni organ 

CCorr 0,53687403 

Korelacija Zmerna povezanost 

 Tabela 35 

 

Graf 45 

Ta korelacija se nanaša na odločbe, pri katerih je Ustavno sodišče konkretno naslovilo nek 

organ (ukaz, rok in podobno) z nalogo odpraviti protiustavnost. Korelacija nam omogoča 

spoznati, ali Ustavno sodišče pri določanju načina izvršitve upošteva dejstvo, kateri organ 

konkretno jo bo moral izvršiti, torej kako spoštuje pomen in status naslovljenega organa in s 

tem posredno načelo delitve oblasti. 

Podatki kažejo na zmerno korelacijo med tem, kako daleč poseže Ustavno sodišče v pristojnost 

druge veje oblasti, in tem, kateri organ konkretno naslovi. Žal ni bila opravljena diferenciacija 

tudi znotraj posamezne veje oblasti, kar bi v skrajni fazi pomenilo razlikovanje med ukazom 

upravni enoti ali Vladi. Tako smo znotraj vsake veje oblasti vsako zadevo ocenili tako z vidika 

vsebine ukaza kot pomena naslovljenega organa znotraj te veje. Konkretno rečeno, enak ukaz 

bi lahko ocenili kot manjši poseg, če je bil naslovljen na upravno enoto, ali kot hujši poseg, če 

je bil naslovljen na Vlado. Prikazani podatki so tako konglomerat vsega tega. Iz grafičnega 

prikaza je kljub vsemu možno razbrati, da zakonodajalca obravnava strožje kot izvršilno vejo 
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(večji delež odločb, ocenjenih z več kot 2). Vendar pa zmerna vrednost korelacije, kljub temu 

da je dober indic, ne omogoča trdnega sklepa, da Ustavno sodišče sistematično različno 

obravnava različne veje oblasti, temveč tudi večji poseg v pravosodje ali izvršilno vejo ni 

izključen. 

Korelacija med kategorijama Globina posega in Področje 

CCorr 0,35223331 

Korelacija Šibka povezanost 

 Tabela 36 

Graf 46 

Ta korelacija nam lahko odgovori na vprašanje, ali Ustavno sodišče različno odpravlja 

protiustavnost glede na pravno področje, iz katerega izvira ustavni spor, tj. ali sodišče šteje, da 

je invazivnejša določitev načina izvršitve zaradi ugotovljene protiustavne ureditve ali morda 

pravne praznine bolj nujna in obenem tudi bolj legitimna na področjih, kjer je pravo bolj 

represivno in se odloča neposredno o pravicah posameznikov (kazensko, upravno), kot pa na 

področjih, kjer nastopajo posamezniki v enakopravnih položajih in znotraj katerega avtonomno 

pravo predstavlja pomemben delež (civilno, gospodarsko pravo).  

Koeficient kaže na šibko povezanost med pravnim področjem, na katerem Ustavno sodišče 

odpravlja protiustavnost, in intenzivnostjo posega v drugo vejo oblasti z določitvijo načina 
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izvršitve, kar pomeni, da Ustavno sodišče protiustavna stanja odpravlja kazuistično: ne 

moremo sklepati na to, da na nekaterih področjih bolj upošteva delitev oblasti kot na drugih. 

Korelacija med kategorijama Globina posega in Abstraktni način izvršitve 

CCorr 0,477253657 

Korelacija Zmerna povezanost 

 Tabela 37 

Graf 47 

Ta korelacija je pomembna za pravnopolitično presojo legitimnosti izbire določenega tipa 

načina izvršitve. Pokaže lahko, ali obstaja povezava med tem, kako Ustavno sodišče določi 

način izvršitve svoje odločbe in kako daleč pri tem poseže v drugo vejo oblasti. 

Kaže, da je posamezna abstraktna kategorija vseeno preveč raznovrstna za povsem trden 

zaključek, da ji je sami po sebi pripisljiva določena stopnja posega v drugo vejo oblasti (kar bi 

omogočilo prima facie politično oceno legitimnosti izbire določenega tipa načina izvršitve), 

saj je slednje lahko odvisna od številnih faktorjev, npr. naslovljenega organa ali pravnega 

področja. Kljub temu je mogoče zaznati, da so kategorije realno dejanje, ukaz dejanja in izvirna 

odprava protiustavnosti bolj številčne pri večji stopnji posega v drugo vejo oblasti. 
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Korelacija med kategorijama Kršen člen in Abstraktni način izvršitve 

CCorr 0,761677532 

Korelacija Močna povezanost 

 Tabela 38 

Pokaže nam lahko, ali so določeni tipi načina izvršitve bolj primerni ali bolj prilagojeni 

kršitvam določenih členov Ustave, oziroma drugače rečeno, ali Ustavno sodišče določene 

kršitve konsistentno rešuje z določenim tipom načina izvršitve. 

Izkazana zelo močna korelacija je odličen pokazatelj koristnosti naše tipizacije načinov 

izvršitve, saj bo koristna tako ustavnim sodnikom kot strankam pred sodiščem, ko bodo 

ugotavljale, kakšen način izvršitve njegove odločbe naj predlagajo Ustavnemu sodišču.  

Korelacija med kategorijama Abstraktna oblika načina izvršitve in Načinom odločitve 

CCorr 0,708542272 

Korelacija Močna povezanost 

Tabela 39 
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Graf 48
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Ta korelacija lahko pokaže odnos med konkretnim načinom odločitve (npr. ugotovitvijo, 

razveljavitvijo, odpravo …) in abstraktno obliko načina izvršitve, torej ali so določene 

abstraktne oblike bolj ali manj značilne za določene načine odločitve.  

Močna korelacija tako nakazuje uporabno vrednost teh kategorij v praksi, saj bodo lahko 

odlično pomagale ustavnim sodnikom in strankam pred sodiščem, ko morajo predlagati 

oziroma izbrati konkreten način izvršitve. Še posebej je lahko uporabna v mejnih primerih, ko 

je na voljo več možnosti za odpravo protiustavnosti (kar je pogosto predmet ločenih mnenj). 

3.2.4. Politološka analiza rezultatov: Umestitev Ustavnega sodišča v širši družbeno-

politični kontekst Republike Slovenije 

Diahrona analiza 

Poleg pregleda posameznih parametrov v sinhroni dimenziji empirična analiza omogoča tudi 

razpravo o sinhroni razsežnosti delovanja Ustavnega sodišča. Rečeno drugače, poleg iskanja 

posameznih zakonitosti, ki veljajo za delovanje Ustavnega sodišča v splošnem, je možna tudi 

primerjava posameznih sestav Ustavnega sodišča v posameznih časovnih obdobjih. To nam 

omogoča, da natančneje določimo razmerje Ustavnega sodišča do različnih elementov širšega 

konteksta, v katerega je vpeto - to drži predvsem zato, ker lahko skozi časovna obdobja 

opazujemo različne vrednosti spremenljivk v širšem kontekstu ter opazujemo, na kak način je 

delovanje Ustavnega sodišča pogojeno s širšimi dejavniki.  

Delovanje Ustavnega sodišča skozi čas opazujemo primarno preko diagrama, ki ponazarja 

sodniške sestave, preko katerega razbiramo povezave z gibanjem posameznih opazovanih 

parametrov skozi čas.  

Na prvi sliki opazujemo vse ustavne sodnike in njihove mandate skozi leta, hkrati pa grafe, ki 

ponazarjajo povprečno kompleksnost, globino posega v drugo vejo oblasti in razporeditev 

posameznih abstraktnih kategorij izvršitve. 



127 

Graf 49
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Osnovne tri kategorije 

Pri opazovanju osnovnih treh kategorij, preko katerih kvantificiramo kvalitativne vrednosti 

sodb, opazimo več zanimivosti. Prvič, skozi čas postajajo odločbe z načinom izvršitve bolj 

kompleksne. Drugič, podobno, četudi manjšo časovno razliko zapazimo pri kategoriji globine 

posega v drugo vejo v oblasti, medtem ko se, tretjič, zdi, da je pojavnost posameznih 

abstraktnih kategorij načinov izvršitve docela kontingenten fenomen.  

Ponudimo dve razlagi trenda. Prvič, normativna dejavnost v obdobju neodvisnosti Republike 

Slovenije se kaže v konstantno naraščajočem številu veljavnih zakonov, iz česar lahko 

sklepamo, da je pravna materija bolj kompleksna, kar hkrati pomeni nujno bolj kompleksno 

urejanje morebitnih pomanjkljivosti ali neskladnosti z Ustavo. Takšna razlaga je na tej točki 

predvsem spekulativna, nikakor pa ne dokončna - potrditev takšne hipoteze bi terjala svojo 

lastno preiskavo. 

Graf 50 

Slednje lahko sklepamo predvsem za kompleksnost, manj za globino. Če poizkusimo izračunati 

osnovne korelacije, dobimo naslednje vrednosti. Po metodi Pearsonovega produkta je vrednost 

korelacije med številom veljavnih zakonskih aktov in kompleksnostjo načinov izvršitev odločb 

Ustavnega sodišča 0,76, kar nakazuje na močno korelacijo, medtem ko znaša koeficient 

korelacije med številom veljavnih zakonskih aktov in globino posega v drugo vejo oblasti 0,37, 

kar pomeni šibko korelacijo. Na tem mestu velja omeniti, da je bila za računanje vrednosti 

uporabljena vrednost letnega povprečja kompleksnosti in globine, kar pomeni, da izračunan 

koeficient ni najbolj natančen, vseeno pa lahko, če ne drugega, vsaj ilustrira možno področje 

bolj poglobljene raziskave. Pri izsledkih moramo biti zadržani, ker bi lahko sklepali, v kolikor 

število zakonskih aktov tako močno vpliva tudi na kompleksnost in globino načina izvršitve, 

da bo tudi samih načinov izvršitve skozi čas več.  
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Graf 51 

Izkaže se, da to ne velja - kar sicer ni usodno, še vedno bi lahko trdili denimo, da sicer ni več 

načinov izvršitve, toda ko se pojavi potreba po avtonomnem urejanju, mora sodišče uporabiti 

kompleksnejše prijeme. Predvsem je pomembno, da smo do podobnih zaključkov že prišli 

zgoraj. 

Drugič, zdi se, da je naraščajoča kompleksnost odločb Ustavnega sodišča neodvisna od tega, v 

obdobju katere vlade so bili posamezni sodniki imenovani ter zakonodajno aktivnost katere 

vlade so sodniki preverjali, zato lahko predlagamo tudi možnost, da je delovanje Ustavnega 

sodišča, kar se tiče načina izvršitve, neodvisno od politične aktivnosti. 
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Vseeno moramo poudariti, kot je razvidno z grafa, da se je sam razpon globine posega v drugo 

vejo oblasti skozi čas povečal manj kot razpon kompleksnosti, četudi sta oba parametra zmerno 

korelativno povezana s časom in drug z drugim. To sicer upravičujemo z višjim korelativnim 

koeficientom za kompleksnost kot pa za globino posega. Vseeno pa lahko, kar se osnovnih treh 

kategorij tiče, zaključimo, da njihova razlaga in interpretacija bolj kot povezovanje delovanja 

Ustavnega sodišča s političnim kontekstom terja povezovanje delovanja Ustavnega sodišča z 

normativno dejavnostjo ter s pravno znanostjo kot tako. 

Sestava Ustavnega sodišča v povezavi z odločanjem 

Spontan politološki premislek bi nemara privedel do zaključka, da se ustavni sodniki odločajo 

po lastnih ideoloških in strankarskih prepričanjih, sploh ker so vprašanja na ustavnem sodišču 

mnogokrat veliko bolj politične kot tehnične narave in terjajo večjo interpretacijo temeljnih 

pravnih pojmov kot pred rednimi sodišči. Vseeno pa se izkaže, da to ni res. Ko so bile sestave 

Ustavnega sodišča bolj heterogene - torej so jih sestavljali sodniki, ki so jih nastavile različne 

parlamentarne koalicije, se delež odločb, kjer sodniki niso bili soglasni, ni znatno povečal. Vsaj 

kar se obdelanih podatkov tiče, lahko torej zaključimo, da Ustavno sodišče ne deluje izrazito 

strankarsko ali ideološko. Morda bi lahko bolj natančno proučili vsakega posameznega 

sodnika, kar pa se izkaže za projekt, ki presega omejitve naše raziskave.  

Sicer lahko opazimo določene anomalije, recimo na koncu devetdesetih in leto 2018, vendar 

so te anomalije, četudi bi jih lahko v svoji partikularni instanci proučevali, statistično 

nepomembne in jih zato ne moremo uporabiti za širše posploševanje rezultatov. 
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Ostale korelacije 

Za prav vse opažene korelacije, ki so že omenjene zgoraj, lahko zaključimo, da, tudi ko so 

močne, ne nakazujejo na izrazito politično naravo delovanja Ustavnega sodišča, marveč lahko 

zaključimo, da so bolj kot s čimerkoli drugim povezane s pravno naravo problema. Sedanje in 

nadaljnje raziskovalno delo, povezano z delovanjem Ustavnega sodišča, naj pri omenjenih 

parametrih svojo pozornost usmeri predvsem v pravno znanost. Tako lahko sklepamo 

predvsem za to, ker pri primerih, kjer bi na podlagi vpetosti Ustavnega sodišča v širši kontekst 

korelacije pričakovali, do tega ne pride; denimo pri opazovanju primerov, ki vključujejo 

politično izpostavljene osebe, hkrati pa se pri spremenljivkah, med katerimi opazimo močnejše 

korelacijske zveze, ponujajo enostavnejši tehnični razlogi. 

O politični razsežnosti Ustavnega sodišča 

Analiza empiričnega dela nam pokaže, da Ustavno sodišče obstaja relativno neodvisno od 

širšega konteksta, v katerem obstaja; preliminarna analiza ni pokazala na resnejše povezave 

med ostalimi vejami oblasti in delovanjem Ustavnega sodišča. Takšen rezultat sam po sebi ni 

slab, saj je takšna neodvisnost konec koncev pogoj vladavine prava in pravne države. Je pa res, 

da posledično ni mogoče predlagati vzročnih zvez med političnim dogajanjem in delovanjem 

sodišča. Zdi se, da se bo sodišče v večini primerov obnašalo neodvisno od politične situacije 

ali od sodniške sestave.  

Nadaljevanje preiskave pa bi lahko vodilo k bolj natančni analizi odločanja posameznih 

sodnikov, kar bi omogočilo ustvarjanje modelov bolj natančne analize svetovnih nazorov 

posameznikov in posledično napovedovanje odločitev v prihodnosti. 
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4. ZAKLJUČEK 

Institut določitve načina izvršitve, ki ga lahko Ustavno sodišče na podlagi 2. odstavka 40. člena 

ZUstS določi tako v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, kot tudi v postopku 

z ustavno pritožbo, je ena izmed tehnik ustavnosodnega odločanja. Opravljena analiza instituta 

načina izvršitve po našem vedenju predstavlja prvo sistematično obdelavo tega instituta v 

Sloveniji. 

Pravne akte Ustavnega sodišča, ki so bili predmet opravljene analize, smo pridobili iz spletnega 

brskalnika po odločbah Ustavnega sodišča. V prvem iskanju je bilo iz baze odločb izločeno 

279 odločb, ki so se ujemale z iskalnimi nizi, v drugem iskanju je bilo izločeno 446 odločb (od 

tega 173 na novo najdenih), v tretjem iskanju pa 29. Zadnji dve iskanji sta bili, za razliko od 

prvega iskanja, izvedeni s programsko rešitvijo, kar je omogočilo hitrejše izločanje ustreznih 

odločb. Največja ovira v tem segmentu analize so bili lažno pozitivni rezultati, zaradi katerih 

je bilo treba prebrati izreke vseh najdenih odločb in iz zadetkov izločiti tiste, v katerih način 

izvršitve sploh ni bil določen. Ugotovljeno je bilo, da je do lažno pozitivnih rezultatov 

večinoma prihajalo tam, kjer je bil način izvršitve določen v sklepu kot vmesni začasni 

odločitvi sodišča, ne pa tudi v končni odločbi, mestoma pa se je besedna zveza »način 

izvršitve« v posamezni odločbi pojavljala tudi ob sklicevanju na drugo odločbo. 

Za kategorizacijo pridobljenega nabora sodb je bilo postavljenih 14 kriterijev, in sicer način 

odločitve, ki razlikuje med kategorijami sodb glede na njihove učinke, vrsta akta, področje, 

pod-področje, glasovanje, glasovanje o načinu izvršitve, predlagatelj, politično izpostavljena 

oseba predlagatelja, ime in priimek oziroma naziv predlagatelja, ključne besede, kršen člen 

Ustave, način izvršitve, naslovljena entiteto v načinu izvršitve. Eden pomembnejših kriterijev, 

ki smo ga definirali sami, je razlog za izdajo odločbe, ki se nanaša na vrsto oziroma izvor 

protiustavnosti in razlikuje med tem, ali je protiustavnost izhajala iz obstoječe pravne ureditve, 

iz pomanjkanja pravne ureditve ali pa iz protiustavnega ravnanja organa kljub ustavnoskladni 

pravni ureditvi kot podlagi za ravnanje. 

Da bi se ugotovilo, ali so kriteriji med seboj povezani, je bila izvedena statistična analiza. 

Velika večina spremenljivk na podlagi teh kriterijev je bila opisnih ter nominalnih, kriterije s 

številskimi spremenljivkami pa smo segmentirali in tako pretvorili v opisne spremenljivke. Pri 

ugotavljanju, ali sta dve kategoriji medsebojno odvisni, je bil narejen Pearsonov hi-kvadrat test 

neodvisnosti nad kontingenčno tabelo dveh spremenljivk ter izračunan Pearsonov koeficient 

korelacije.  
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Posamezne točke izrekov, ki zadevajo določitev načina izvršitve, so bile analizirane preko 

kategorije števila besed, tj. števila besed izreka, ki je vseboval način izvršitve. Nadalje so bili 

izreki odločb analizirani in ovrednoteni tudi glede kompleksnosti načina izvršitve in globine 

posega v drugo vejo oblasti z načinom izvršitve. 

Načini izvršitve, ki jih določa Ustavno sodišče, se medsebojno razlikujejo, zato so bile za 

medsebojno razlikovanje uvedene abstraktne kategorije načina izvršitve, ki omogočajo 

kategorizacijo načina izvršitve v posamezni odločbi. Abstraktne kategorije načina izvršitve so 

tako: začasna nadomestna ureditev, ukaz, rok, izvirna odprava protiustavnosti, realno dejanje, 

zamrznitev in podaljšanje uporabe prejšnjega zakona. Nekaterih načinov izvršitve pa ni bilo 

mogoče uvrstiti v nobeno izmed definiranih abstraktnih kategorij načina izvršitve, predvsem 

ker so vsebovali elemente več različnih kategorij. Slednje smo uvrstili v kategorijo mešanih 

načinov izvršitve. 

V vseh letih delovanja Ustavnega sodišča je bilo izdanih 2940 ustavnih odločb, način izvršitve 

pa je bil določen v le 269, kar je v 9,1 % zadev. Največ odločb, v katerih je bil določen način 

izvršitve, je bilo izdanih leta 2006. Obstaja trend rasti števila odločb Ustavnega sodišča, v 

katerih je določen način izvršitve. V slabi tretjini zadev, ko je Ustavno sodišče izdalo odločbo 

z določitvijo načina izvršitve, potrebuje med enim in dvema letoma, da sprejme odločitev.  

V več kot polovici analiziranih odločb, ki so vsebovale določen način izvršitve, je Ustavno 

sodišče ugotovilo neskladje akta ali ravnanja z Ustavo ali zakonom. Večina analiziranih odločb 

se je nanašala na zakone s protiustavno ureditvijo s področja upravnega prava, predlagatelj pa 

je bila fizična oseba. V zvezi s slednjim je sicer treba v obzir vzeti, da večje vsebinske 

raznovrstnosti zadev ni bilo, saj so se velikokrat ponavljale. V največ analiziranih odločbah je 

prišlo do kršitev 14. in 2. člena Ustave, kar je bilo pričakovano. Ugotovljeno je bilo sicer, da 

se Ustavno sodišče pri določanju načina izvršitve ne omejuje zgolj na določene člene. 

Presenetljiva pa je bila ugotovitev, da se v nekaj več kot polovici zadev Ustavno sodišče odloči 

za samostojno ureditev razmerja in ne zgolj navodilo drugemu organu. V zadevah, ko je bil 

način izvršitve določen kot navodilo organu, je bil največkrat naslovnik organ javne uprave, 

redko pa celo zasebne osebe. 

Ustavno sodišče o načinu izvršitve večinoma glasuje zelo enotno, saj so primeri, ko je prišlo 

pri tej točki do preglasovanja (za en glas odločeno) zelo redki – v vsej zgodovini Ustavnega 

sodišča se je to namreč dogodilo le štirikrat. 
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Zbrane odločbe so bile najprej z vidika kompleksnosti s strani vsakega posameznika ocenjene 

na tristopenjski lestvici, kriterij kompleksnosti pa prikazuje povprečje ocen kompleksnosti. Za 

kompleksne so bile označene odločbe z določeno kompleksnostjo vsaj 1,5. Največ odločbam 

je bila sicer določena raven kompleksnosti 1. Na enak način je bila rangirana tudi globina 

posega v področje delovanja druge veje oblasti. 

Glede abstraktne oblike načina izvršitve je bilo pričakovano, da se bo bolj pogosto pojavljala 

začasna nadomestna ureditev, kar se je naposled tudi potrdilo, saj je bila ta abstraktna oblika 

načina izvršitve določena v 38,66 % odločitev. Kot pravilno se je izkazalo tudi predvidevanje, 

da je večina besedil točke, v kateri je določen način izvršitve, kratkih, saj je več kot 90 % 

načinov izvršitve zapisanih z manj kot 100 besedami. 

Izračunane so bile korelacije med parametri čas odločanja, način odločitve, vrsta akta, razlog, 

področje, predlagatelj, PEP in način izvršitve. Pri izračunu korelacij je bilo ugotovljeno, da sta 

kriterija glasovanje in glasovanje o načinu izvršitve med seboj močno povezana. Ugotovljeno 

je bilo tudi, da povezave med drugimi kriteriji, z izjemo razmerja med področjem glasovanja 

in glasovanjem, ni ali pa je ta šibka. Tudi nadaljnja analiza politične razsežnosti Ustavnega 

sodišča je pokazala, da Ustavno sodišče ostaja relativno neodvisno in ne obstaja resnejša 

povezava med Ustavnim sodiščem in ostalimi vejami oblasti. V zvezi s slednjim je mogoče v 

prihodnosti izvesti bolj natančne analize odločanja posameznih sodnikov, na podlagi česar bi 

bilo mogoče ustvariti modele bolj natančne analize, ki bi omogočala boljše predvidevanje 

odločitev sodnikov v prihodnosti. 

Za nadaljnje raziskovanje bi predlagali predvsem spremljanje delovanja Ustavnega sodišča na 

tem področju in dopolnjevanje podatkov, zbranih v tej analizi, kar bi doprineslo k aktualnosti 

in uporabni vrednosti le-te tudi bolj dolgoročno. 

Izvedena analiza je kot prva te vrste prinesla tako pričakovana kot tudi nepričakovana 

spoznanja o delovanju Ustavnega sodišča na področju instituta določitve načina izvršitve. 

Opravljena analiza tako predstavlja tudi pripomoček predvsem pravnim strokovnjakom, saj se 

bodo lahko pri pravnih vprašanjih, vezanih na za institut, zanašali tudi na tu zbrane podatke in 

ugotovitve in ne le na lastne izkušnje in pravniški občutek. 
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5. POVZETEK 

EXECUTIVE SUMMARY 

- Gre za prvo sistematično obdelavo instituta načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča 

(»NIOUS«). 

- Z uporabo različnih besednih in številčnih iskalnih fraz smo v spletni bazi odločb uspeli 

najti 269 odločb, ki vsebujejo način izvršitve. Zaradi nekonsistentnega označevanja 

tega instituta v bazi je možno, da nekaterih odločb nismo našli. 

- Za kategorizacijo smo postavili 14 kriterijev. 

- Odločbe smo analizirali tudi glede na število besed izreka, ki vsebuje način izvršitve. 

Izreke smo na tristopenjski lestvici rangirali tudi glede na kompleksnost ter glede na 

globino posega v drugo vejo oblasti. 

- Pri analizi smo uvedli tudi posebne abstraktne kategorije NIOUS glede na njihove 

različne pravne, časovne in personalne učinke: začasna nadomestna ureditev, ukaz, rok, 

izvirna odprava protiustavnosti, realno dejanje, zamrznitev in podaljšanje uporabe 

prejšnjega zakona, mešano. 

- Izvedli smo statistično analizo in s tem številčno analizo (frekvence), npr. število 

odločb po letih, glasovanje itd. 

- V vseh letih delovanja Ustavnega sodišča je bilo izdanih 2940 ustavnih odločb, način 

izvršitve je bil določen v 269, kar pomeni 9,1 % zadev. 

- Največ odločb z načinom izvršitve je bilo izdanih leta 2006. Obstaja trend rasti števila 

odločb Ustavnega sodišča, v katerih je določen način izvršitve.  

- V slabi tretjini primerov, ko je Ustavno sodišče izdalo odločbo z določitvijo načina 

izvršitve, potrebuje med 1 in 2 letoma, da sprejme odločitev.  

- Več kot polovica analiziranih odločb je ugotovitvenih (51,7 %), večina se nanaša na 

zakone (58 %), najpogostejši razlog za način izvršitve je bila protiustavna ureditev 

(65,8 %), največ odločb je s področja upravnega prava (45 %), predlagatelj pa je bila 

fizična oseba (59,9 %). Vendar je šlo pri tem za pogosto ponavljanje enakovrstnih 

zadev. 

- V največ analiziranih odločbah je prišlo do kršitev 14. in 2. člena Ustave (skupno 27,2 

%). Ugotovljeno je bilo sicer, da se Ustavno sodišče pri določanju načina izvršitve ne 

omejuje zgolj na določene člene.  
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- Presenetljiva pa je bila ugotovitev, da se v nekaj več kot polovici zadev Ustavno sodišče 

odloči za samostojno ureditev razmerja in ne zgolj navodilo drugemu organu. V 

primerih, ko je bil način izvršitve določen kot navodilo organu, je bil največkrat 

naslovnik organ javne uprave, v redkih primerih pa celo zasebne osebe. 

- Ustavno sodišče o načinu izvršitve večinoma glasuje zelo enotno, saj je v vsej 

zgodovini Ustavnega sodišča do odločitve za en glas o načinu izvršitve prišlo le 

štirikrat.  

- Največ odločbam je bila sicer določena raven kompleksnosti 1. Pri globini posega je 

največ, 65,43 % odločb rangiranih med 1 in 1,5.  

- Najbolj pogosta abstraktna oblika je bila začasna nadomestna ureditev (38,66 % zadev).  

- Več kot 90 % načinov izvršitve je zapisanih z manj kot 100 besedami. Le 3 odločbe 

imajo več kot 250 besed. 

- Izračunali smo Pearsonov koeficient med spremenljivkami in ugotovili korelacije med 

njimi. Predstavimo nekatere pomembnejše: 

- Obstaja le šibka povezanost med kategorijo PEP in časom odločanja – pomembnost 

pritožnika torej ne vpliva na čas odločanja. 

- Zanimiva je šibka korelacija med kompleksnostjo NIOUS in časom odločanja, ki kaže 

na kazuistično naravo odločanja US, saj ne moremo predvideti, da bo o 

kompleksnejšem vprašanju US odločalo počasneje ali hitreje. 

- Obstaja zmerna korelacija med globino posega in kompleksnostjo. 

- Obstaja močna korelacija med abstraktno obliko NIOUS in načinom odločitve, kar 

pomeni, da se določene tehnike NIOUS pogosteje uporabljajo pri določenih tipih 

odločb (razveljavitvene, ugotovitvene ipd.). 

- Obstaja močna korelacija med globino posega in abstraktno obliko NIOUS, kar 

omogoča hitrejšo detekcijo politično pomembnejše odločbe US preko identifikacije 

abstraktne oblike NIOUS. 

- Obstaja močna korelacija med kršenim členom Ustave in abstraktnim načinom 

izvršitve, kar kaže na to, da US podobne kršitve rešuje s podobnimi tehnikami, kar je 

koristno za vse pravne akterje. 

- Diahrona politološka analiza odločanja US je pokazala, da ne obstaja nobena resnejša 

povezava med obravnavanimi spremenljivkami in parlamentarno koalicijo, ki je 

imenovala posameznega sodnika, ki je sodeloval pri odločanju. 
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- Opaziti je mogoče, da kompleksnost NIOUS skozi čas narašča, enako tudi poseg v 

drugo vejo oblasti, medtem ko je pojavnost abstraktnih kategorij NIOUS povsem 

kontingentna. 

- Obstaja močna korelacija med številom veljavnih zakonov in kompleksnostjo NIOUS. 
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