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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. ZVONKA FIŠERJA 
V ZADEVI ŠT. U-I-219/03, KI SE MU GLEDE 5. TOČKE PRIDRUŽUJE SODNICA 

MILOJKA MODRIJAN 
 
 
1. Odločba št. U-I-219/03 je (kolikor je takšno rangiranje sploh dopustno) ena izmed 
pomembnejših, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo v zadnjem času. Ne samo zaradi 
pomena zadeve same po sebi, čeprav tudi ta nedvomno ni od muh, temveč predvsem 
zaradi stališč, ki jih ta odločba vsebuje: v prvi vrsti imam v mislih stališča glede pravice 
do pravnega sredstva v upravnem postopku in v upravnem sporu. V tem delu sem 
glasoval za odločbo, ker se z njo v celoti strinjam, torej tako glede odločitve, kakor tudi 
glede razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi; pritrdilnega ločenega mnenja k temu delu 
odločbe nimam namena pisati.  
 
Tretja okoliščina, zaradi katere je zadeva vredna posebne omembe pa je ta, da se 
odločitev vklaplja v krog odločb, v katerih se je US ukvarjalo s t.i. sektorskimi regulatorji 
ali nadzorniki1. V tej zvezi je sodišče obravnavalo nekatere njihove pristojnosti, zlasti pa 
norme o postopku pred temi organi (in še nekatera druga vprašanja), vendar se doslej 
še ni izpostavilo vprašanje njihovega obstoja kot takega in njihove umestitve v pravno 
ureditev. S tem ne namigujem, da je ta sporen (čeprav ni dvoma, da je mogoče 
sektorske regulatorje ustavnoskladno urediti na različne načine), kritične misli se mi kot 
penalistu vzbujajo predvsem v zvezi z njihovimi kaznovalnimi (in širše represivnimi) 
pristojnostmi. 
 
2. V konkretnem primeru se z odločitvijo US nisem mogel strinjati v tistem delu, v 
katerem se nanaša na presojo skladnosti 36. in 1. odst. 80. čl. Zakona o revidiranju 
(ZRev-1) z Ustavo. Za prvo od obeh citiranih določb je US ugotovilo, da ni v neskladju z 
Ustavo, drugo pa je, nasprotno, razveljavilo. Sam menim drugače: prva določba je v 
neskladju z Ustavo, medtem ko z drugo v kontekstu obravnavanega zakona ni nič 
narobe. 
 
3. Člen 36 ZRev-1, ki določa, kdaj sme Inštitut za revizijo izreči pooblaščenemu revizorju 
ali revizorju opomin, naj bi bil po mnenju pobudnika tako ohlapen, da omogoča 
arbitrarno odločanje. Določba je bila izpodbijana s tega vidika in ne morebiti njen obstoj 
kot tak ali pravica Inštituta za revizijo, da ugotovljene kršitve sankcionira2. 
 

 
1 Med temi posebej omenjam odločbo št. U-I-220/03 z dne 13. 10. 2004 (Ur. l. RS, št. 123/04 z dne 18. 11. 
2004 in OdlUS XIII, 61), z odklonilnim ločenim mnenjem sodnika dr. Janeza Čebulja in mojim ločenim 
mnenjem, ki se mu je pridružila sodnica dr. Dragica Wedam Lukić. Na to ločeno mnenje in tamkaj zapisana 
stališča, ki mutatis mutandis veljajo tudi za ta primer, še posebej opozarjam, ne da bi jih ponavljal.  
2 To opozorilo je potrebno za to, da bi razumeli, v kakšnem obsegu je izpodbijano normo presojalo US (gl. 
11. tč. obrazložitve odločbe). 
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Določba je, kakorkoli jo že obračamo, kaznovalna, saj daje podlago za izrek sankcije, 
sicer najmilejše po citiranem zakonu, a vsekakor sankcije, ki pomeni nedvoumno 
moralno obsodbo tistega, kateremu je izrečena zaradi profesionalne napake, ki jo je 
napravil. Glede na to, da si morajo revizorji delo pridobiti na trgu storitev, končne 
posledice sankcije zelo verjetno ne bodo samo moralne. 
 
Skladnost kaznovalnih določb z Ustavo bi bilo treba vselej ocenjevati zelo strogo. To 
velja tako za klasično kazensko pravo, širše za določbe v kaznovalnem pravu (npr. za 
prekrške) in tudi za vse določbe takšne narave, ki se pojavljajo v kateremkoli predpisu. 
Kaznovanje pomeni uporabo represije, v prvi vrsti klasične državne represije, ko gre za 
kaznovalno pravo. Njeni okviri so materialnopravno in še bolj procesnopravno dokaj 
natančno določeni z Ustavo. Poleg tega je kaznovalno pravo samo razvilo vrsto 
institutov, kavtel in pravil, ki zmanjšujejo nevarnost napak in zlorab pri njegovi uporabi. 
Za kazensko pravo (manj za kaznovalno pravo) je, nadalje, značilno, da za njegovo 
uporabo skrbijo specializirani organi3, med katerimi so razmerja načeloma jasna, kar v 
normalnih razmerah prav tako prispeva k višji stopnji pravne varnosti in zmanjšuje 
nevarnost zlorab ter napak. Končno, ni dvoma, da kazensko pravo v sodobnih 
demokratičnih družbah nima samo varstvene, temveč tudi vsaj enako pomembno 
garantno funkcijo. 
 
Vse to (ali vsaj velika večina povedanega) ne velja za sektorske regulatorje (in za 
nekatere druge organe, ki so nosilci represivne oblasti, o katerih tokrat ni bil govor). 
Kaznovanje ni njihova primarna funkcija, temveč stranska4, izvedena iz nadzora, ki ga 
izvajajo na področjih, ki so jim poverjena. Materialnopravne norme, na katerih sloni 
takšno sankcioniranje, so neredko premalo določne ali so kako drugače oporečne5, 
postopek odločanja ni tipičen kaznovalni postopek in je pogosto premalo garantističen. 
Sankcioniranje je razpršeno, saj se vsak izmed teh organov ukvarja le s svojim ozkim 
področjem. Vsi ti problemi se izrazito kažejo v obravnavanem primeru. Nevarnost 
zlorabljanja represivnih pooblastil je večja tudi zaradi položaja, ki ga imajo sektorski 
regulatorji v sistemu oblasti in ki kar zadeva njihovo neodvisnost nedvomno ni primerljiv 
s pravosodnimi organi. Ko je govor o represivnih pristojnostih sektorskih regulatorjev, se 
često pozablja, da pri zakonodajalcu, pri nosilcih represivnih pooblastil po teh predpisih 
in tudi na splošno v javnosti, ni zadostne zavesti o tem, da gre v resnici za kaznovanje in 
da so njegove posledice lahko zelo hude, neredko hujše od posledic, do katerih bi lahko 
prišlo ob primerljivih kršitvah iz "pravega" kaznovalnega prava. Zaradi vsega tega bi 
morali biti pri presoji določb, ki se nanašajo na represivno funkcijo sektorskih 
regulatorjev, še posebej previdni in strogi.  
 
4. Izpodbijani 36. čl. ZRev-1 je ključna in pravzaprav edina6 materialnopravna norma, ki 
opredeljuje opomin. Ta se izreče, kakor ugotavlja US, če sta izpolnjena dva pogoja, 

                                            
3 Policija, ki odkriva kazniva dejanja, državno tožilstvo, ki kot organ pregona skrbi za politiko pregona v 
družbi, ter sodišča, katerih naloga je, da sodijo.  
4 V konkretnem primeru se to dobro vidi že iz dejstva, da izrekanje sankcij ni izrecno navedeno med 
nalogami in pristojnostmi instituta, temveč očitno spada med "druge naloge, določene z zakonom" (gl. 11. 
čl. ZRev-1). Zanimivo pri tem je, da niti nadzorna funkcija nad pooblaščenimi revizorji in revizorji ni izrecno 
navedena med nalogami in pristojnostmi instituta. 
5 Npr. tako, da so zelo podobne kaznivim dejanjem, zlasti pa prekrškom. Zato se pri njihovi presoji včasih 
ni mogoče znebiti vtisa, da želi zakonodajalec po "lažji" poti doseči kaznovanje za dejanje, za katerega bi 
storilca pravzaprav morali obravnavati v postopku zaradi prekrška ali zaradi kaznivega dejanja. 
6 Pri tem nisem spregledal, da se na nenavaden in zame sporen način navezuje na 34. čl. ZRev-1 (o tem 
takoj v nadaljevanju). 
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prvič, če je pooblaščeni revizor ali revizor kršil pravila revidiranja in, drugič, kadar ni 
pogojev za odvzem dovoljenja (vključno s pogojnim odvzemom). Že prvi pogoj je lahko 
sporen, saj dejanski stan kršitve v zakonu ni  dovolj določno opredeljen (kar pomeni, da 
ni lex certa), temveč pridemo do njega šele z razlago in z naslonitvijo na strokovna 
pravila7. Toda v tem delu bi pod določenimi pogoji še lahko pristal na razlago, ki jo je US 
opravilo v 12. in 13. tč. obrazložitve8. 
 
Pri opominu, pa čeprav gre za milejšo posledico ali sankcijo, je problem v tem, da iz 
zakona ni mogoče ugotoviti, v katerih primerih kršitve pravil revidiranja ni pogojev niti za 
odvzem dovoljenja niti za pogojni odvzem dovoljenja. Če je nekako še mogoče priti do 
vsebine kršitev, ki so pogoj za odvzem dovoljenja, pa v zakonu ni prav nobenih določb, 
ki bi omogočale razmejitev med primeri, pri katerih bi bili izpolnjeni pogoji za pogojni 
odvzem dovoljenja in med primeri, pri katerih ti pogoji niso izpolnjeni. Za nameček je 
določba 36. čl. ZRev-1 v nekakšnem subsidiarnem razmerju napram določbi 34. čl. 
ZRev-1, kar je za kaznovalno pravo nenavadno in povzroča dodatne težave. Zato 
naslovnik norme ne more vedeti, kdaj ga lahko doleti katera izmed možnih posledic (ali 
sankcij).  
 
Ker položaj pooblaščenega revizorja ali revizorja po 36. čl. ZRev-1 po moji oceni ni 
predvidljiv v tisti meri, kakor bi bilo pričakovati za normo represivne narave, je ta določba 
nedoločna, omogoča arbitrarno odločanje in je zaradi tega v neskladju z 2. čl. Ustave.  
 
5. Povsem drugačne pomisleke imam pri 1. odst. 80. čl. ZRev. Na prvi pogled se morda 
zdi celo, da gre za notranje nasprotje: če se pri presoji 36. čl. zakona zavzemam za 
strožje kriterije in bolj garantistično rešitev, mi utegne kdo oporekati, češ da bi mi morala 
biti bolj po godu tudi za prizadetega ugodnejša razveljavitev te določbe, katere 
neposredna posledica bo podaljšanje roka za vložitev tožbe v upravnem sporu. Vendar 
ne gre za to.  
 
V tej zadevi so pobudniki izpodbijali vrsto določb, ki so se nanašale na postopek 
odločanja v posamičnih zadevah. Menili so, da so rešitve v neskladju s številnimi 
določbami Ustave, ki so procesnopravne narave in ki določajo položaj udeležencev v 
tem postopku. Oporekali so zlasti tistim, za katere so ocenjevali, da jim znižujejo raven 
procesnih pravic. US je za vse izpodbijane določbe, izvzemši za citirano, ugotovilo, da 
niso v neskladju z Ustavo. 
 
Takšno stališče US je po moji presoji notranje neskladno. Na prvi pogled je jasno, da gre 
pri postopku odločanja znotraj Inštituta in v postopku sodnega varstva v konkretnem 
primeru za nek skrajšani in/ali poenostavljeni postopek. Že s hitrim pregledom določb od 
70. do 84. čl. ZRev-1 najdem kakšen ducat rešitev (prav vse so izpodbijane!), ki očitno 
želijo pospešiti, poenostaviti in skrajšati postopek.  
 
Tako v tem postopku: 
- ni vrnitve v prejšnje stanje, 
- niti ni izrednih pravnih sredstev (oboje 3. odst. 70. čl.), 

                                            
7 Gre za ureditev, ki močno spominja na blanketne določbe v kazenskem pravu. 
8 Pri tem moram opozoriti, da sta lahko sporna tudi 34. čl. (Pogoji za odvzem dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega revizorja in revizorja) in zlasti 35. čl. ZRev-1 (Pogojni odvzem dovoljenja); slednji 
zagotovo, kajti v zakonu ni prav nobenega kriterija za njegovo uporabo. Nobena od teh dveh določb ni bila 
izpodbijana. 
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- je predviden kratek rok za izjavo (2. tč. 2. odst. 72. čl.), 
- je predvidena prekluzija za predložitev listinskih dokazov (3. tč. 2. odst. 72. čl.),  
- Inštitut praviloma odloča brez naroka (1. odst. 73. čl.), 
- proti odločbam Inštituta ni pritožbe (2. odst. 74. čl.), 
- je v postopku sodnega varstva predvidena ena sama stopnja odločanja (79. čl.), 
- rok za vložitev tožbe je kratek, bistveno krajši od roka za vložitev pritožbe v upravnem 
sporu; prav tako je kratek tudi rok za odgovor na tožbo (80. čl.), 
- v upravnem sporu prav tako velja prekluzija glede navajanja novih dejstev in novih 
dokazov (81. čl.), 
- sodišče odloča brez obravnave (83. čl.), 
- v upravnem sporu ni pritožbe(84. čl.). 
 
Res pa je - in to je morda napaka zakonodajalca, vendar bolj lepotna, kot vsebinska - da 
expressis verbis nikjer ni določeno, da je ta postopek hiter in tudi niso določeni 
instrukcijski roki, v katerih bi morala odločiti Inštitut in sodišče. Prav tako je žal res, da 
postopek v teh primerih, sodeč po trajanju postopkov v zadevah, iz katerih izhajajo 
pobude in za katere je US imelo dovolj podatkov, ni bil niti malo hiter, kakor bi po eni 
strani narekovala zasnova postopka in po drugi strani potreba, da se o spornih 
vprašanjih hitro odloči.  
 
Ko je US, kot rečeno, presojalo vse posamične konstrukcijske elemente skrajšanega in 
poenostavljenega postopka, ki je predviden v ZRev-1, je za veliko večino ugotovilo, da 
niso v neskladju z Ustavo. Svojo odločitev je obsežno, skrbno in prepričljivo utemeljilo. 
Le pri kratkem roku iz 80. čl. ZRev-1 se je odločilo drugače, zato me odločba v tem delu 
ne prepriča. Ocenjujem, da v kontekstu postopka, ki je zasnovan kot hiter in 
poenostavljen postopek, tudi za sporni rok ni treba, da bi bil daljši, kaj šele da bi bil 
zaradi tega v neskladju z Ustavo. 
 
 
 

      Sodnik 
     dr. Zvonko Fišer 
 
 
 
 

Pridružujem se odklonilnemu ločenemu mnenju sodnika dr. Zvonka Fišerja v zvezi z 
odločitvijo Ustavnega sodišča, da se prvi odstavek 80. člena Zakona o revidiranju 
razveljavi (2. točka izreka). 
 
 
                                                                                             Sodnica 
                                                                                       Milojka Modrijan, l.r. 


