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1.  
Glasoval sem za izrek Odločbe v zadevi št. U-I-90/05 (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih). Strinjam se namreč z ugotovitvama, da (1) 
 je časovna razširitev možnosti nekrivdne razrešitve vodilnih upravnih funkcionarjev 
(s treh mesecev na celotno mandatno obdobje) v neskladju z Ustavo, ker krni 
samostojnost uprave, onemogoča njeno normalno strokovno delovanje, ogroža 
stabilnost delovanja uradnikov in njihov položaj spreminja v prekarni[1] (t. 1 izreka in t. 
14 Obrazložitve) in (2) je razširitev možnosti nekrivdne razrešitve na nekatere nove 
funkcije, katerih nosilci so bili imenovani za petletno mandatno obdobje[2], v neskladju 
z Ustavo, ker je nepričakovano bistveno poslabšala njihov pravni položaj in s tem 
posegla v načelo varstva zaupanja v pravo (t. 2 izreka in t. 18 Obrazložitve). Glede 
na to, da je Ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo, je logično, da je v njej 
zavezalo Državni zbor, da ugotovljeno neskladje odpravi, in sicer najpozneje v šestih 
mesecih (3. točka izreka). Nista pa bila sprejeta niti predlog o razveljavitvi 
protiustavne ureditve z odložnim rokom niti predlog za sprejem načina izvršitve 
ugotovitvene odločbe, za kar sem se zavzemal sam. Z načinom izvršitve bi lahko 
Ustavno sodišče prehodno (za čas do spremembe Zakona) uredilo časovni vidik 
neustavne ureditve, na primer tako, da bi oživilo zakonsko ureditev, ki je veljala do 
protiustavne spremembe Zakona in je določala trimesečno[3] časovno omejitev za 
nekrivdne razrešitve. Kljub temu sem glasoval za odločitev, v tem pritrdilnem 
ločenem mnenju pa utemeljujem svoje stališče, da mora imeti tudi ugotovitvena 
odločba, ki ne vsebuje načina izvršitve, pomembne (pravne) učinke. 
 

                                            
[1] Dr. Franc Grad poudarja, da je izvršilna funkcija sestavljena iz politično izvršilnega in izvršilno 
upravnega dela. Politično izvršilno funkcijo opravlja vlada, strokovno upravni del pa uprava, ki 
neposredno izvršuje zakone in po Ustavi opravlja svoje delo samostojno, v okviru in na podlagi Ustave 
in zakonov. (Kaučič-Grad, Ustavna ureditev Slovenije, GV Založba, druga izdaja, Ljubljana, 2000, s. 
173. 274.) 
[2] V zvezi s tem je dr. Janez Šmidovnik opozoril, da novela Zakona o javnih uslužbencih omogoča 
zamenjavo vodstvenih upravnih uradnikov v vsem obdobju, za katerega so bili imenovani in pri tem ne 
daje prizadetim nobenih opor pri obrambi njihovega položaja pred samovoljo delodajalcev. Taka 
ureditev ima negativne posledice za delovanje celotnega sistema državne uprave, ki mora imeti 
zagotovoljeno določeno samostojnost znotraj izvršilne oblasti, zlasti tudi glede statusa upravnega 
kadra. (Diagnoza: še vedno šibko, Delo, sobotna priloga, 5. marec 2005, s. 14). 
[3] Ko bo Državni zbor s spremembo Zakona o javnih uslužbencih odpravil neskladje z Ustavo, bo 
lahko določil nekoliko krajši ali nekoliko daljši rok. Prednost krajšega roka je v tem, da bi bilo prej 
vzpostavljeno normalno stanje, ko ne more več priti do nekrivdne zamenjave upravnih funkcionarjev; 
njegova slabost pa je v tem, da lahko vodi do nepotrebnih zamenjav zato, ker ni dovolj časa, da bi se 
v praksi pokazalo, ali je zamenjava nujna ali ne. Predolg rok pa je neustaven iz razlogov, ki jih 
prepričljivo navaja naslovna Odločba Ustavnega sodišča. 
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2. 
O polni in dokončni realizaciji ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča lahko 
govorimo šele takrat, kadar je v skladu z njo spremenjena zakonska ureditev, za 
katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo. Bolj zapleten je 
odgovor na vprašanje, ali in kakšne učinke ima ugotovitvena odločba preden pride do 
zakonske spremembe, pred in po poteku roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče 
Državnemu zboru, da odpravi neskladje z Ustavo. Po mojem mnenju ni sprejemljivo 
stališče, ki bi pomenilo, da je samo od volje zakonodajalca in izvršilne oblasti 
odvisno, ali bo pravočasno spremenjena neustavna ureditev ter, ali in kako se bo do 
spremembe Zakona o javnih uslužbencih ta uporabljal. 
 
3. 
Po mojem mnenju bi bilo preozko, preveč formalistično in neživljenjsko stališče, da 
ugotovitvena odločba sicer zavezuje zakonodajalca, da v določenem roku spremeni 
protiustavno zakonsko rešitev, vendar do te spremembe nima nobenih drugih 
(pravnih) učinkov. Po Zakonu o ustavnem sodišču je Ustavno sodišče »najvišji organ 
sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin«, katerega odločbe so obvezne (1. člen). Ko takšen samostojen in 
neodvisen državni organ, kot je Ustavno sodišče, ugotovi, da je neka zakonska 
ureditev v neskladju z Ustavo, to ne more oziroma ne bi smelo ostati brez takojšnjih 
posledic. Niti za zakonodajalca, niti za Vlado, niti za redna sodišča, niti za pravice 
prizadetih posameznikov. Ni se namreč mogoče delati, kot da se ni nič zgodilo, kot 
da Ustavno sodišče ni ugotovilo neskladja zakonske ureditve z Ustavo.  
 
4. 
Upoštevati velja, da Ustavno sodišče ne sprejme ugotovitvene odločbe zato, ker bi 
šlo za manj pomembno neskladje z Ustavo ali ker kršitev ne bi bila takšna, da bi 
zaslužila razveljavitev zakona. Razlog je drugje: Ustavno sodišče lahko uporabi 
ugotovitveno odločbo, kot eno od z Zakonom o ustavnem sodišču izrecno določenih 
oblik, takrat, ko »oceni, da je zakon ... protiustaven ... ker določenega vprašanja, ki bi 
ga moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma 
odprave« (48. člen Zakona o ustavnem sodišču). Kadar gre za prvi primer 
(protiustavna pravna praznina), razveljavitev pojmovno ni mogoča. V zadevnem 
primeru ne gre za to, temveč za drugi, v citirani določbi omenjeni primer. 
Ugotovitvena odločba je bila sprejeta zato, ker bi razveljavitev petega odstavka 83. 
člena Zakona o javnih uslužbencih povzročila, da nobene zamenjave upravnih 
funkcionarjev ob izvolitvi nove Vlade ali njeni rekonstrukciji ne bi bile mogoče. Zato bi 
v naslovnem primeru razveljavitev povzročila nastanek pravne praznine. To pa ne 
pomeni, da bi bilo ugotovljeno neskladje z Ustavo manj pomembno, kot v primerih, v 
katerih se Ustavno sodišče odloči za razveljavitev zakona (z odložnim rokom).  
 
5. 
Ustavno sodišče je presojalo ustavnost novele Zakona o javnih uslužbencih na 
zahtevo opozicijskih poslancev. Bi bilo kaj drugače, če bi o tem odločalo na pobudo 
prizadetega, ki bi bil razrešen kot upravni funkcionar na podlagi sporne novele in bi 
imel v zvezi s to razrešitvijo odprt sodni postopek ali vloženo ustavno pritožbo? Po 
mojem mnenju bi bilo vsaj do neke mere drugače. Presoja novele pred Ustavnim 
sodiščem v tem primeru ne bi bila v polnem pomenu besede »abstraktna«, kot je bila, 
saj bi Ustavno sodišče odločalo tudi pod vplivom konkretnega primera in ne bi moglo 
mimo vprašanja, kako bo odločitev o ustavnosti novele učinkovala na pravni položaj 
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pobudnika. Slednji sploh ne bi imel pravnega interesa za sprožitev pobude o presoji 
novele, kadar bi bila mogoča samo ugotovitvena odločba in če ta ne bi mogla 
izboljšati njegovega položaja[4]. Špekulativno bi bilo ugibati, ali bi se Ustavno sodišče 
pod pritiskom okoliščin konkretnega primera odločilo za začasno zadržanje 
izvrševanja novele (Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo kot absolutno 
prednostno, ne da bi začasno zadržalo njeno izvrševanje), in ali bi se v takem 
primeru odločilo za razveljavitev z odložnim rokom ali za to, da bi ugotovitveno 
odločbo nadgradilo z načinom izvršitve. Povem naj le svoje mnenje: ugotovitvena 
odločba bi izgubila svoj pravi smisel, če ne bi imela nobenega učinka za tiste, ki 
imajo odprte sodne postopke zaradi uporabe zakonske ureditve, za katero Ustavno 
sodišče naknadno ugotovi, da ni skladna z Ustavo. 
 
6.  
V podobnih dilemah bi se znašlo Ustavno sodišče, če bi ustavnosodno presojo 
sprožilo redno sodišče na podlagi 156. člena Ustave, ki se glasi: »Če sodišče pri 
odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora postopek 
prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem. Postopek se nadaljuje po 
odločitvi Ustavnega sodišča.« Zamislimo si torej situacijo, da se je to zgodilo in da je 
Ustavno sodišče dalo prav rednemu sodišču in je ugotovilo neskladje zakona z 
Ustavo. Kako bo redno sodišče ravnalo v nadaljevanju prekinjenega spora? Bo 
ravnalo, kot da se ni nič zgodilo in kot da je zakon skladen z Ustavo? Bo v nasprotju 
z izrecno ustavno določbo o tem, da mora po odločitvi Ustavnega sodišča nadaljevati 
postopek, čakalo, da bo odločba Ustavnega sodišča realizirana s spremembo 
zakona? Če v konkretnem primeru Ustavno sodišče ne razreši takšnih vprašanj s 
sprejemom načina izvršitve, je za tistega, ki je prizadet s protiustavno zakonsko 
ureditvijo, ugodna rešitev mogoča samo, če ugotovitvenim odločbam priznamo 
določen (pravni) učinek še pred njihovo polno realizacijo. Moje mnenje je, da pravna 
situacija ne more biti enaka pred in po tem, ko je Ustavno sodišče ugotovilo 
neskladje zakonske ureditve z Ustavo. 
 
7. 
Formalističen pogled na ugotovitvene odločbe, s katerim se ne morem strinjati, 
temelji na prepričanju, da protiustavna zakonska ureditev velja in se uporablja toliko 
časa, dokler ni spremenjena, ne glede na to, ali in kdaj je zanjo ugotovilo Ustavno 
sodišče, da ni skladna z Ustavo. Takšen pogled izhaja verjetno iz prepričanja, da 
načelo pravne varnosti terja, da se v vsakem trenutku ve, ali zakon še velja in do kdaj 
velja. Ta logika je vsaj do določene mere prepričljiva samo za čas, dokler ne poteče 
rok, ki ga določi Ustavno sodišče za odpravo neskladja z Ustavo. Zato je morda 
vprašljivo oz. preveč radikalno stališče, da se zakon, za katerega je Ustavno sodišče 

                                            
[4] Takšno stališče je na primer zavzelo Ustavno sodišče v zadevi št. U-I-121/03, ko je zapisalo: 
»Ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča na podlagi 48. člena Zakona o ustavnem sodišču namreč 
pomeni zahtevo zakonodajalcu, naj za bodoča razmerja zapolni ugotovljeno nedovoljeno zakonsko 
praznino. Zakonsko določanje kriterijev za višino obveznih prispevkov Odvetniški zbornici in postopek 
za odločanje o višini prispevkov bi učinkovala le za bodoče odnose odvetnikov do Odvetniške 
zbornice. Kot bivša odvetnica za bodoče urejanje odnosov med odvetniki in Odvetniško zbornico 
pobudnica nima pravnega interesa. Morebitna ugotovitvena odločba sama po sebi njenega položaja v 
odprtem sodnem postopku ne bi izboljšala. Pobudnica tako ni izkazala pravnega interesa za 
izpodbijanje prvega odstavka 44. člena ZOdv. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.” Pri tem 
velja upoštevati, da je šlo za primer domnevne pravne praznine in ne za primer, kot je naslovni, ko 
protiustavne določbe ni mogoče razveljaviti iz drugih razlogov (v tem primeru ne gre za pravno 
praznino, temveč obratno: pravna praznina bi nastala, če bi bila določba razveljavljena). 
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ugotovilo, da je protiustaven, sploh ne bi smel več uporabljati. Z določitvijo roka za 
odpravo neskladja je namreč Ustavno sodišče na nek način pristalo na prehodno 
uporabo protiustavne zakonske ureditve, ki je ni moglo razveljaviti[5]. Po poteku tega 
roka[6] se dejstvu, da gre za protiustavno ureditev, priključi še drugo pomembno 
dejstvo, da je že potekel rok za odpravo te protiustavnosti[7]. Je tudi v tem primeru 
črka protiustavnega zakona močnejša od ugotovitve Ustavnega sodišča o tem, da je 
zakon neskladen z Ustavo in da je zakonodajalec dolžan neskladje odpraviti v roku, 
ki je že potekel? 
 
8. 
Zdi se, da je najbolj prepričljivo stališče, po katerem se zakon, za katerega je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, sicer lahko uporablja, vendar 
samo v skladu s stališči in kriteriji, ki jih je v ugotovitveni sodbi določilo 
Ustavno sodišče (tako Ustavno sodišče v zadevi U-I-168/97). Takšno stališče je v 
konkretnem primeru zavzelo tudi Vrhovno sodišče v sodbi Ur 42/94, ko je poudarilo, 
da zakonske določbe, ki ni v skladu z Ustavo, sodišče ne sme uporabljati. Podobno 
meni tudi mag. Sebastian Nerad: »Zakonske določbe, ki ni v skladu z Ustavo, 
sodišče ne sme uporabljati pri svojem odločanju.« Posebej pomembno je njegovo 
opozorilo, da težave izvirajo iz tega, ker je Ustavno sodišče začelo uporabljati 
ugotovitveno odločbo za primere, v katerih bi bila na mestu razveljavitev z odložnim 
rokom. Avtor meni, da nevarnost, da zakonodajalec ne bo pravočasno odpravil 
protiustavne ureditve, ni prepričljiva utemeljitev takšne prakse, saj »bi moral to 
odgovornost prevzeti zakonodajalec, če ne bi pravočasno upošteval odločbe 
Ustavnega sodišča.«[8] In v naslovnem primeru gre ravno za takšno situacijo. 
Ustavno sodišče bi lahko razveljavilo protiustavno določbo Zakona o javnih 
uslužbencih in z odložnim rokom omogočilo Državnemu zboru, da jo spremeni, še 
preden bi ta rok potekel. Nobenega dvoma ne more biti, da bi Vlada in Državni zbor 
storila vse potrebno, da bi pravočasno spremenila zakonsko ureditev, ker bi sicer ne 
moglo priti do nobenih nekrivdnih zamenjav ob izvolitvi ali rekonstrukciji Vlade. 
 
9. 

                                            
[5] Franc Testen poudarja, da se Ustavno sodišče odloči za to, da naj protiustavna ureditev določen 
čas ostane v veljavi takrat, kadar oceni, da bi s takojšnjo razveljavitvijo nastala še hujša 
protiustavnost. (Komentar Ustave Republike Slovenije, /ur. L. Šturm/, FPDEŠ, Ljubljana, 2000, s. 
1128, 1129.) 
[6] Ustavno sodišče je večkrat poudarilo, da gre za hudo kršitev 2. in 3. člena Ustave, kadar 
zakonodajalec ne spoštuje roka, določenega za odpravo neustavnosti (npr. v zadevi št. U-I-114/95). 
[7] Seveda je teoretično možno, da bi se v primeru poteka roka in na podlagi nove pobude Ustavno 
sodišče odločilo za ti. stopnjevanje sankcij, na primer za razveljavitev protiustavne zakonske ureditve 
s (krajšim) odložnim rokom. S slednjo odločitvijo bi namreč prisililo zakonodajalca, da pred potekom 
roka zakon popravi, v nasprotnem primeru bi ureditev prenehala veljati in nekrivdne razrešitve 
upravnih funkcionarjev ob izvolitvi nove vlade ali njeni rekonstrukciji sploh ne bi bile več mogoče. 
Nekateri menijo, da bi Ustavno sodišče vedno moralo ravnati tako, saj mora zakonodajalec sam sebi 
pripisati odgovornost, če v določenem roku ne spremeni protiustavne ureditve. Takšno stališče je na 
primer zastopal sodnik dr. Boštjan M. Zupančič v ločenem mnenju k odločitvi v zadevi št. U-I-168/97, 
pri čemer je izhajal iz stališča, da je določba v Zakonu o ustavnem sodišču, ki dopušča sprejem 
ugotovitvene odločbe, protiustavna, »ker uvaja ugotovitveno odločbo, ki je Ustava ne predvideva«. 
Zanimivo je, da je Ustavno sodišče prvo ugotovitveno odločbo sprejelo že takrat, ko za to sploh še ni 
bilo izrecno pooblaščeno v zakonu (zadeva št. U-I-66/93). 
[8] Sebastian Nerad, Pravne posledice in narava odločb Ustavnega sodišča v postopku ustavnosodne 
presoje predpisov, magistrsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, marec 2003, s. 
76, 77. 
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Po mojem mnenju ima ugotovitvena odločba določene pravne učinke takoj, to je že 
vse od njene objave[9]. Še bolj zavezuje odločba Ustavnega sodišča, ko poteče rok, v 
katerem je zakonodajalec dolžan odpraviti ugotovljeno neskladje, torej s spremembo 
zakona realizirati odločbo. S takšnim svojim mnenjem do neke mere nakazujem tudi 
svoj pogled na vprašanje, kako naj bi ravnalo Ustavno sodišče, če bi pred 
spremembo zakona (pred, še zlasti pa po poteku roka, v katerem mora biti neskladje 
z Ustavo odpravljeno) prišlo do ustavne pritožbe, ki bi jo utemeljeval pritožnik z istimi 
razlogi, zaradi katerih je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje zakonske ureditve z 
Ustavo.  
 
10.  
Glede na različne poglede na učinkovanje ugotovitvenih odločb bi bilo smiselno v 
konkretnem primeru določiti način izvršitve glede tega, kakšna uporaba protiustavne 
zakonske ureditve je skladna s sprejeto Odločbo Ustavnega sodišča. Kljub temu, da 
se to ni zgodilo, bi moralo biti jasno, da so nekrivdne razrešitve upravnih 
funkcionarjev lahko ustavnopravno sporne od sprejema Odločbe dalje, nikakor pa ne 
bi bile skladne z Ustavo, če bi do njih prišlo po poteku šestmesečnega roka za 
uskladitev Zakona o javnih uslužbencih z Ustavo. Takrat bo namreč od izvolitve 
Vlade preteklo že toliko časa, da bi bile razrešitve v očitnem neskladju s stališči in 
kriteriji iz Odločbe Ustavnega sodišča, h kateri sem napisal to pritrdilno ločeno 
mnenje. Seveda pa to vprašanje sploh ne bo aktualno, če izhajamo od tega, da bo 
zakonodajalec še pred potekom za to določenega roka ugotovljeno protiustavnost 
odpravil. 
 
 
 
  
                                                                                                             S o d n i k 
                                                                                                         dr. Ciril Ribičič 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
[9] Po stališču sodnika dr. Janeza Čebulja mora ugotovitev o neskladnosti z Ustavo učinkovati takoj, ko 
jo Ustavno sodišče sprejme, razen, če Ustavno sodišče samo določi drugače z načinom izvršitve 
(zadeva št. U-I-163/99). Drugače misli sodnik Franc Testen, ki meni, da se zakonska ureditev, za 
katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, še naprej uporablja do roka, 
določenega za odpravo neskladja (ločeno mnenje v zadevi št. U-I-313/98). 


