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Predgovor

Dobrodošli na posvetu Poslanstvo in delovanje Ustavnega sodišča!

Vabimo Vas, da si ogledate teze za posvetovanje z življenjepisi avtorjev in video 
posnetek posvetovanja, ki je bilo 28. septembra 2021 in na katerem je štirinajst 
doktorjev prava in ustavnih pravnikov govorilo o poslanstvu in delovanju Ustav-
nega sodišča.

Trije organizatorji posvetovanja o poslanstvu in delovanju Ustavnega sodišča – 
Društvo za ustavno pravo Slovenije, Katedra za ustavno pravo Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani in Inštitut za ustavno pravo – smo zavezani kritičnemu 
dialogu z ustavnimi sodniki in povezovanju teorije z ustavnosodno prakso. Zato 
je pomembno, da so se našemu povabilu odzvali poleg aktualnega predsednika 
Ustavnega sodišča dr. Rajka Kneza, še nekdanja predsednica in nekdanji predse-
dnik Ustavnega sodišča, dva podpredsednika, gotovo tudi kakšen bodoči ustavni 
sodnik ter ugledni profesorji in ustavni pravniki, ki kritično spremljamo in oce-
njujemo delovanje Ustavnega sodišča in nas posebej zaboli, kadar ga aktualna 
oblast obravnava podcenjevalno in celo žaljivo.

Tudi s to knjižico se vključujemo v obeleževanje 30-letnice sprejema Ustave Re-
publike Slovenije.

dr. Samo Bardutzky   dr. Ciril Ribičič    dr. Franc Grad
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Uvodni nagovor

Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča Republi-
ke Slovenije,

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je tesno povezana z ustavnim sodstvom 
pri nas. Številni naši profesorji in profesorice so opravljali ali še opravljajo nalo-
ge ustavnih sodnikov in sodnic. Zavezanost temeljnim ustavnostim in ustavnim 
vrednotam je naše izhodišče poučevanja in raziskovanja.

Posvetovanje »Poslanstvo in delovanje ustavnega sodišča«, ki mu bomo priča da-
nes, je le še eno v nizu, s katerim želimo okrepiti prizadevanja za te vrednote. Naj 
samo spomnimo na zbornik ob 20. obletnici sprejema ustave, ki je bi namenjen 
ustavnosti in ustavni demokraciji. Kot tudi zbornik z naslovom »Ustava na robu 
izrednega stanja«, ki bo izšel v naslednjih mesecih ob praznovanju 30. obletnice.

Če parafraziram znano angleško krilatico in rečem »the Constitutional Court 
can do no wrong«, bi začeli zmajevati z glavo. V ustavno sodišče so bile vselej 
usmerjene ostre kritične puščice. To je razumljivo, saj je politični, strokovni in 
družbeni naboj njegovih odločitev zelo velik, včasih tudi prelomen. Menim, da 
ustavno sodišče redoma prisluhne strokovnim stališčem v znanstveni literaturi. 
To je mogoče, če so predlogi, kritike in izboljšave ponujene v dobri veri in 
utemeljene na racionalnem diskurzu. Ta posvet je eden takšnih. Primerov, ko pa 
ni tako, je v svetu veliko in ne vzbujajo dobrih občutkov.
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Saša Zagorc

Žal se sam nisem utegnil odzvati s svojim prispevkom o »načinih izvršitve odločb 
ustavnega sodišča«, čeprav je ta pomožna tehnika odločanja ustavnega sodišča še 
kako vredna poglobljene obravnave.

V imenu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani vam želim iskrive misli in plodno 
razpravo na današnjem posvetovanju ter upam, da bo na podlagi današnjih pri-
spevkov kaj kmalu izšel tudi zelo dobrodošel zbornik.

Hvala.

Prof. dr. Saša Zagorc
Prodekan za študijske zadeve


