REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE
Številka: U-I-110/93
Datum: 23/12-1993
SKLEP
Ustavno sodišče je na seji dne 23/12-1993 obravnavalo pobudo samostojne poslanske skupine
državnega zbora in
sklenilo:
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti 35. člena zakona o
obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91).
Obrazložitev
Samostojna poslanska skupina državnega zbora je vložila pobudo za oceno ustavnosti v izreku tega
sklepa navedene določbe zakona, ki določa pristojnosti in sestavo sveta predsedstva Republike
Slovenije za obrambo. Pobudnica navaja, da je z novo ustavo iz leta 1991 vzpostavljen parlamentarni
sistem, ki večino obrambnih pristojnosti prejšnjega predsedstva republike po ustavi iz leta 1974
prenaša na državni zbor in vlado ter v skladu s tem funkcijo sedanjega predsednika republike v 102.
členu sedanje ustave omejuje na to, da je vrhovni poveljnik obrambnih sil. Glede na navedeno
omejeno pristojnost predsednika republike naj bi bila ustavno sporna tudi sestava sveta za obrambo,
določena v tretjem odstavku izpodbijanega člena zakona.
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
Nova ustava uvaja funkcijo predsednika republike. S tem ko je bil izvoljen in ko je nastopil funkcijo prvi
predsednik Republike Slovenije, je prenehalo obstajati predsedstvo Republike Slovenije in s tem tudi
svet predsedstva Republike Slovenije za obrambo.
Izpodbijana določba zakona torej sedaj ureja delovanje organa, ki ga ni več, zato te določbe ni več
mogoče uporabljati in je zato treba šteti, da je prenehala veljati, čeprav formalno ni bila razveljavljena.
Po sedanji ustavni ureditvi ustavno sodišče ne more več ocenjevati določb zakonov, ki ne veljajo več.
Ker ta procesna predpostavka za sprejem pobude torej ni izpolnjena, ni bilo potrebno ocenjevati, ali so
izpolnjene druge procesne predpostavke.
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 39/74 in 28/76) v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. K sklepu so dali pritrdilno ločeno
mnenje sodniki Krivic, Šinkovec in Ude.

Predsednik
dr. Peter Jambrek

