
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: P-2/11-5 
Datum: 6. 7. 2011 
 

S K L E P 

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Petre Bagon, Nova Gorica, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, za rešitev spora glede 
pristojnosti na seji 6. julija 2011  
 

s k l e n i l o :  

 
1. Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, 
družino in socialne zadeve ter Okrožnim sodiščem v Novi Gorici se zavrže.  
 
2. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. Pobudnica vlaga pobudo za rešitev spora glede pristojnosti med Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve ter Okrožnim sodiščem v Novi Gorici. Navaja, da je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju ministrstvo) s sklepom 
št. 021-22/2010/1 z dne 9. 11. 2010 predlog za izločitev strokovne delavke zavrglo, 
ker je menilo, da ne gre za upravno zadevo, temveč naj bi bilo za takšno odločitev 
pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici (v nadaljevanju sodišče), ki je tudi pristojno 
za odločanje o stikih. Pobudnica meni, da je ta sklep nezakonit. Pojasnjuje, da je 
sodišče z začasno odredbo št. N 34/2010 z dne 17. 9. 2010 odločilo, da se stiki 
izvajajo pod nadzorom Centra za socialno delo Nova Gorica (v nadaljevanju CSD), 
izbor posameznega strokovnega delavca pa je v pristojnosti CSD. Po njenem mnenju 
sodišče nima pristojnosti za odločanje o tem, katera uradna oseba, zaposlena pri 
CSD, bo stike dejansko nadzorovala. Sklicuje se na sklep Okrožnega sodišča v Novi 
Gorici št. N 34/2010 z dne 5. 1. 2011, s katerim je zavrglo pobudničin predlog za 
izločitev te delavke kot nedovoljen. Ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči o sporu 
glede pristojnosti.  
 
2. Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudo za 
rešitev spora glede pristojnosti vloži tudi stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo 
do spora glede pristojnosti. V obravnavanem primeru ne gre niti za pozitivni niti za 
negativni kompetenčni spor. Da bi do spora prišlo, bi se za nepristojnega morala 
izreči tako ministrstvo kot sodišče. Iz pobudničine vloge ne izhaja, da se je tudi 
sodišče izreklo za nepristojno. Navaja namreč, da je sodišče njen predlog za izločitev 
zavrglo kot nedovoljen. To izhaja tudi iz pobudi priloženega sklepa št. N 34/2010 z 
dne 5. 1. 2011. Sodišče se torej ni izreklo za nepristojno, temveč je pobudničino 
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vlogo zavrglo kot nedovoljeno. Ker spor glede pristojnosti ni nastal, je Ustavno 
sodišče pobudo zavrglo (1. točka izreka). 
 
3. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS v postopku pred Ustavnim sodiščem 
nosi vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. 
Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku 
za rešitev spora glede pristojnosti. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov 
za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega 
sklepa. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in 
prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter četrte 
alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 
86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. 
Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Ernest Petrič  
Predsednik 

 
 

   zanj 
 
 

mag. Miroslav Mozetič 
      Podpredsednik 
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