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Glasovala sem za odločbo, s katero je Ustavno sodišče odločilo, da drugi odstavek 67. člena in prvi 

odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi nista v neskladju z Ustavo, ter da drugi odstavek 12. 

člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ni v 

neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi. V celoti se strinjam z izrekom odločbe, pomisleke pa imam 

proti 9. in 13. točki obrazložitve, kjer je Ustavno sodišče izrazilo stališče, da pomeni prenos 

prvostopenjskega odločanja na občinski svet in s tem izključitev pritožbe znotraj organov lokalne 

samouprave poseg v pravico do pritožbe po 25. členu Ustave. Ustavno sodišče je ocenilo, da je ta 

poseg v skladu s testom sorazmernosti po tretjem odstavku 15. člena Ustave dopusten, sama pa 

menim, da v konkretnem primeru sploh ne gre za kršitev 25. člena Ustave. 

 

V 25. členu Ustava zagotavlja vsakomur pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti 

odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s 

katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Ustavno sodišče je že v 

nekaterih prejšnjih zadevah to določbo razlagalo tako, da se z njo zagotavlja načelo inštančnosti v 

odločanju sodišč in drugih državnih organov, kadar ti odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih 

interesih. Vsebina načela inštančnosti naj bi bila v tem, da lahko organ druge stopnje presoja odločitev 

prvostopnega organa z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev. Po tem stališču naj bi bila 

pravica do pritožbe samostojna pravica, ki ni zagotovljena že s sodnim varstvom (glej sklep U-I-309/94 

z dne, OdlUS V, 21). 

 

Iz tega izhaja, da je po mnenju Ustavnega sodišča mogoče pod pojmom drugega pravnega sredstva 

razumeti samo pravna sredstva znotraj konkretnega postopka[1], torej samo pravna sredstva, ki v 

bistvu ustrezajo pritožbi (in se morda samo drugače imenujejo). 

 

Mislim, da je takšno pojmovanje preozko. Po mojem mnenju je treba določbo 25. člena Ustave 

razumeti tako, da ima vsakdo pravico izpodbijati odločbo, s katero je odločeno o neki njegovi pravici, 

dolžnosti ali pravnem interesu, ter s tem doseči njen preizkus pred nekim drugim (praviloma 

nadrejenim) organom. Po takšnem širšem pojmovanju pa lahko funkcijo pravnega sredstva opravlja 

tudi preizkus odločbe v sodnem postopku. Do uveljavitve novega Zakona o upravnem sporu iz leta 

1997 (Uradni list RS, št. 50/97 - v nadaljevanju: ZUS) je bilo mogoče stališče, da upravni spor ne more 

biti nadomestilo za pritožbo, utemeljevati s tem, da je bil po prejšnjem zakonu (Zakon o upravnih 

sporih, Uradni list SFRJ, št. 4/77 - v nadaljevanju: ZUS 1974) upravni spor predvsem spor o 

zakonitosti upravnega akta in ne spor polne jurisdikcije[2]. Sodišče je v upravnem sporu odločalo na 

nejavni seji in samo izjemoma po opravljeni javni obravnavi (34. člen ZUS 1977). Praviloma je 

odločalo na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, izpodbijani akt pa 

je lahko predvsem odpravilo. Samo izjemoma je smelo samo ugotoviti dejansko stanje in na podlagi 

tako ugotovljenega dejanskega stanja samo odločiti o stvari (39. člen ZUS 1977). Zoper odločbo, 

izdano v upravnem sporu, je bila mogoča pritožba samo, če jo je zakon izrecno dopuščal (člen 19/1 

ZUS 1977). 

 

Po novem zakonu je upravni spor spor o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta in spor polne 

jurisdikcije.[3] Po 14. členu ZUS sodišče razišče oziroma preizkusi dejansko stanje v okviru tožbenih 

navedb in pri tem niti ni vezano na dokazne predloge strank. Sodišče prve stopnje odloči po opravljeni 

glavni obravnavi (člen 50/1 ZUS), na nejavni seji pa samo, če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je 

bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno ali pa to ni 

sporno, stranke pa glavne obravnave tudi niso zahtevale (člen 50/2 ZUS). Proti sodbi, izdani v 

upravnem sporu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba (70. člen ZUS), ki jo je mogoče vložiti zaradi 



 2 

bistvene kršitve določb postopka, zaradi zmotne uporabe materialnega prava in zaradi zmotne ali 

nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (72. člen ZUS). Na novo so urejena tudi pooblastila sodišča 

pri odločanju v upravnem sporu. Sodišče lahko v mejah tožbenega zahtevka odloči o pravici, 

obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe, kadar zakon tako določa ali če je zaradi 

narave pravice oziroma zaradi varstva ustavne pravice to potrebno (člen 2/1 ZUP). Po 61. členu ZUS 

pa sme sodišče upravni akt odpraviti in samo odločiti o stvari, če narava stvari to dopušča v naslednjih 

primerih: 

 

- če dajejo podatki postopka zanesljivo podlago ali če je na glavni obravnavi samo ugotovilo dejansko 

stanje, 

 

- če bi odprava izpodbijanega akta in novi postopek pri pristojnem organu prizadela tožniku težko 

popravljivo škodo, ter - če je pristojni organ potem, ko je bil upravni akt odpravljen, izdal nov upravni 

akt v nasprotju s pravnimi stališči sodišča. 

 

Po novem zakonu ima torej sodišče pri odločanju v upravnem sporu precej širša pooblastila, čeprav se 

zastopa stališče, da naj bi pri odločanju za meritorno odločanje ravnalo zadržano, ker bi sicer 

posegalo v pristojnost izvršilne veje oblasti.[4] Vendar pa mislim, da to, kakšna pooblastila ima sodišče 

pri odločanju v upravnem sporu, pri presoji, ali lahko upravni spor štejemo za ustrezno pravno 

sredstvo po 25. členu Ustave, ni bistveno, saj ima tudi pri odločanju o pritožbi drugostopno sodišče 

praviloma kasatorna in samo izjemoma reformatorična pooblastila. Bolj pomembo je, ali je v postopku 

preizkusa izpodbijane odločbe omogočena njena popolna kontrola ne samo glede uporabe 

materialnega in procesnega prava ampak tudi glede ugotovitve dejanskega stanja. Upravni spor 

takšno popolno kontrolo nedvomno omogoča. Po 25. členu ZUS se sme upravni akt izpodbijati zaradi 

nepravilne uporabe materialnopravnega predpisa, zaradi bistvenih kršitev določb postopka in zaradi 

nepravilno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. 

 

Stališče, da pomeni izključitev pritožbe v upravnem postopku poseg v pravico do pritožbe po 25. členu 

Ustave, da pa je ta poseg v posameznem primeru v skladu z načelom sorazmernosti dopusten, pa se 

mi tudi ne zdi prepričljivo. Po strogem testu sorazmernosti, po katerem je treba praviloma presojati 

posege v ustavne pravice, je poseg dopusten samo v primeru, če je nujen (neizogiben) za varstvo 

pravic drugih. Vprašanje je, v katerih primerih je ta pogoj izpolnjen, saj je mogoče z oblikovanjem 

ustreznih organov postopek praktično vedno organizirati tako, da lahko poteka na dveh stopnjah. Na 

to je izrecno opozoril tudi Matevž Krivic v svojem odklonilnem ločenem mnenju k odločbi U-I- 34/95. 

Prestrogo vztrajanje na zahtevi, da mora biti praviloma zagotovljeno dvostopenjsko odločanje znotraj 

upravnega postopka, pa vodi do nepotrebnega kopičenja inštanc, ki ne povečuje nujno kvalitete 

odločanja, lahko pa zmanjša njegovo učinkovitost. 

 

Zato mislim, da v primerih, ko proti odločbi v upravnem postopku ni predvideno pravno sredstvo, 

ampak je mogoč samo upravni spor, ne gre za kršitev pravice do pritožbe ali drugega pravnega 

sredstva po 25. členu Ustave. Drugo vprašanje pa je, ali in v katerih primerih lahko izključitev 

pravnega sredstva znotraj upravnega postopka pomeni kršitev načela delitve oblasti iz drugega 

odstavka 3. člena Ustave. 

 

 

dr. Dragica Wedam-Lukić 
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