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1. Večina pri odločanju v tej zadevi ni ravnala nič drugače, kot je Ustavno sodišče že 

doslej postopalo v podobnih zadevah. Kadar odloča o sporih glede pristojnosti med 

sodišči in drugimi državnimi organi, za izpolnitev procesnih pogojev za odločanje zahteva, 

da se eden izmed organov z odločbo izreče za nepristojnega in zadevo odstopi drugemu, 

drugi pa nato vloži zahtevo za rešitev spora na Ustavno sodišče. Kot tudi tokrat ponavlja 

sklep, v nasprotnem primeru Ustavno sodišče šteje, da spor glede pristojnosti sploh še ni 

mogel nastati. V obravnavani zadevi sta si sodišče in prekrškovni organ vlogo za 

oprostitev plačila sodne takse odstopala kar trikrat (najprej sodišče prekrškovnemu 

organu, nato slednji nazaj sodišču in nazadnje sodišče ponovno prekrškovnemu organu), 

vendar se ne eden ne drugi nikoli nista z odločbo izrekla za nepristojnega, zato je 

Ustavno sodišče zahtevo prekrškovnega organa zavrglo. 

 

2. V tem ločenem mnenju pojasnjujem, zakaj bi sam od opisanega ustaljenega pristopa 

vendarle odstopil in o zahtevi za rešitev spora glede pristojnosti v tovrstnih primerih 

vsebinsko odločal. K takšnemu stališču me nagovarja več vsebinskih razmislekov. 

 

3. Prvič in nemara najpomembneje, po moji presoji v danih okoliščinah že sama vložena 

zahteva zadošča za formalno opredelitev oziroma upoštevni "nastanek" spora. Razumem 

lahko stališče, da za upoštevni izkaz obstoja spora glede pristojnosti ne zadoščajo dopisi 

med organoma. Toda, kot rečeno, Ustavno sodišče pred seboj nima le teh dopisov, 

ampak tudi formalno vloženo zahtevo enega izmed organov za rešitev spora glede 

pristojnosti. Stališča spoštovanih kolegov iz večine oziroma ustaljene prakse Ustavnega 

sodišča tako ne morem razumeti drugače, kot da zahteva formalno upošteven izrek o 

nepristojnosti s strani obeh organov v sporu: najprej s strani enega s formalno odločbo o 

nepristojnosti in odstopom zadeve drugemu organu, nato pa še s strani drugega z 

vložitvijo zahteve na Ustavno sodišče. 

 

4. To je po moji oceni prestrogo tolmačenje ureditve iz drugega odstavka 61. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS), ki določa: 
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"Če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni 

zadevi, lahko zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva 

odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen." 

 

Sam prvega dela te povedi – "ker več organov zavrača pristojnost" – ne razumem kot 

formalni predpogoj, da spor sploh nastopi in da šele nato eden od organov lahko vloži 

zahtevo pred Ustavnim sodiščem. (Če bi bilo tako in bi torej moralo za nastanek spora kot 

predpogoj "več organov zavrača[ti] pristojnost", potem bi se nemara z odločbo morala za 

nepristojna izreči oba, preden bi eden od njiju lahko vložil zahtevo.) Kot ga razumem sam, 

ta prvi del zgolj pojasnjuje, da gre v tej določbi za negativni kompetenčni spor, za razliko 

od pozitivnega, ki je urejen v prvem odstavku istega člena ZUstS. Vsebinski pogoj za 

vložitev zahteve po tej razlagi ureja zgolj drugi del te povedi, ki pa opisuje ravno tak 

položaj, za kakršnega je šlo tudi v obravnavani zadevi – prekrškovnemu organu je bila 

zadeva (celo dvakrat) odstopljena z obrazloženim dopisom, pa je menil, da zanjo ni 

pristojen. Ne razumem, zakaj to – ob vsebinsko sicer jasno izraženih stališčih obeh 

organov, da zavračata pristojnost – ne bi zadoščalo za vsebinsko odločanje o zadevi. 

 

5. Sprašujem se tudi, ali dosledna izpeljava v 3. točki tega mnenja opisanega strogega – 

in zame prestrogega – stališča potemtakem ne pomeni, da se zahteva v vsakem primeru 

lahko uspešno vloži šele, ko ustrezno ravnata oba organa. Predpostavimo denimo, da bi 

v tej zadevi prekrškovni organ, ko mu je sodišče prvič odstopilo zadevo, sprejel formalno 

odločbo o nepristojnosti in zadevo odstopil sodišču, sodišče pa bi jo le z dopisom (in spet 

brez formalne odločbe) še drugič odstopilo prekrškovnemu organu, ki bi nato sam vložil 

zahtevo. Bi bil položaj z vidika Ustavnega sodišča v bistvenem drugačen? Če naj bi drugi 

odstavek 61. člena ZUstS razumeli tako, da je potrebna formalna odločitev o 

nepristojnosti s strani obeh organov, potem bi tudi v takem primeru zahtevo morali 

zavreči, vse dokler ne bi zahteve vložilo sodišče (kot drugi ob obeh organov v sporu) ali 

pa se vsaj še samo z odločbo izreklo za nepristojno, preden bi zahtevo končno lahko 

uspešno vložil prekrškovni organ. Če bi v opisanem hipotetičnem primeru – ko bi torej 

tako prvoten formalni izrek o nepristojnosti kot kasnejša zahteva prišla s strani istega 

organa – njegovo zahtevo obravnavali, pa ne vidim razloga, zakaj je ne bi tudi v dejanski 

obravnavani zadevi, v kateri zahteva predlagatelja neizogibno prav tako že vsebuje 

njegovo zavračanje lastne pristojnosti. 

 

6. Navsezadnje se v tem prvem oziru sprašujem, kaj tovrstno stališče pomeni za možnost 

vložitve pobude za rešitev spora glede pristojnosti s strani stranke v postopku, zaradi 

katerega je prišlo do spora glede pristojnosti, ki je urejena v tretjem odstavku 61. člena 

ZUstS. Če brez ustreznega postopanja organov spor sploh še ni mogel nastati, 

potemtakem to morda pomeni, da lahko tudi stranka v takem primeru pobudo vloži šele 

potem, ko vsaj eden ali celo oba organa sprejmeta formalni odločitvi, s katerima se 

izrečeta za nepristojna. Z drugimi besedami, da je tudi v takem primeru, pa čeprav si 

organa zadevo večkrat odstopata in zavračata lastno pristojnost, le da ne s formalno 

odločbo, stranka povsem odvisna od formalno ustreznega postopanja sodišč. Ima 

ureditev tretjega odstavka 61. člena ZUstS, namenjena varstvu strankinih postopkovnih 
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pravic, ob takem razumevanju predpogojev za sam nastanek spora sploh še praktični 

smisel? 

 

7. Drugič, s takim stališčem Ustavno sodišče od organov zahteva ravnanje (da se z 

odločbo izrečejo za nepristojne in zadevo odstopijo drugemu organu), za katero se po 

mojem razumevanju v upoštevnih primerih, kadar gre torej za spor med sodišči in drugimi 

državnimi organi, ne ponuja jasna pravna podlaga ne v ZUstS ne v posameznih 

postopkovnih zakonih, ki tovrstna vprašanja urejajo drugače ali pa sploh ne. Je 

potemtakem mogoče – ali celo treba – drugi odstavek 61. člena ZUstS razumeti kot 

določbo, ki vsebuje tako zakonsko zahtevo kot ustrezno pravno podlago za postopanje, ki 

ga od organov pričakuje Ustavno sodišče? 

 

8. Tretjič, končno, pa mislim tudi, da je stališče preveč togo, kadar je sicer – ob ustrezno 

vloženi zahtevi – docela jasno razvidno, da oba organa zavračata pristojnost, le da tega 

razen z obrazloženim dopisom in vloženo zahtevo nista izrazila še s sprejetjem formalne 

odločbe o nepristojnosti. V takem primeru se zaradi tega strogega stališča Ustavnega 

sodišča že sam začetek vsebinskega odločanja o sporni zadevi potiska v negotovo 

prihodnost, vse do tedaj, ko bo bodisi eden od organov samodejno spremenil svoje 

stališče o (ne)pristojnosti bodisi bosta oba skupaj izpeljala ustrezno zaporedje odločitev, 

po katerih bo Ustavno sodišče zahtevo končno vzelo v vsebinsko presojo. 

 

9. Iz vseh teh prepletenih razlogov bi sam od takega strogega stališča Ustavnega sodišča 

odstopil. 

 

 

 

 

 

          dr. Matej Accetto 

                  Sodnik 


