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1. Izpodbijano določbo sem razumel tako, da je s 1.1.1995 prenesla na državo vse upravne 

pristojnosti dotedanjih občin. Glede utemeljitve takšnega razumevanja te določbe se pridružujem 

razlogom, ki jih v svojem ločenem mnenju navaja sodnik Krivic. Določba je torej protiustavna zato, ker 

je v nasprotju z določbo 140. člena Ustave, saj so na ta način občine ostale brez vsakršnih pristojnosti 

tudi v lokalnih zadevah. 

 

2. Glede na ugotovljeno protiustavnost izpodbijane določbe sem se zavzemal za takšno odločitev v tej 

zadevi, ki bi upoštevala naslednje zahteve: 

 

- da bi bila že z odločitvijo Ustavnega sodišča ustvarjena ali ohranjena pravna podlaga za jasno 

razmejitev pristojnosti v oblastvenih upravnih zadevah med državo in lokalnimi skupnostmi,  

 

- da bi se ta pravna podlaga spremenila le po posegu zakonodajalca, ne pa že z (neuspešnim) 

iztekom roka, ki bi ga zakonodajalcu postavilo Ustavno sodišče. 

 

Pri tem sem izhajal še iz predpostavke, da izpodbijani 101. člen Zakona o upravi predstavlja edino 

pravno podlago za prenos občinskih pristojnosti na državo, v skladu s 5. členom Ustavnega zakona za 

izvedbo Ustave Republike Slovenije. 

 

3. Glede na navedeno sem se zavzemal za odločitev, s katero bi Ustavno sodišče ugotovilo, da je 

izpodbijana določba protiustavna, zakonodajalcu pa določilo ustrezen rok, da protiustavnost odpravi. 

Ko takšna odločitev ni bila sprejeta z zadostno večino, sem se lahko, ob upoštevanju dejstva, da gola 

ugotovitev protiustavnosti v tem primeru temelji na (majhni) možnosti, da pred iztekom roka za 

učinkovanje razveljavitve zakonodajalec ne bo ustrezno uredil razdelitve pristojnosti med državo in 

lokalnimi skupnostmi,[1] pridružil večinsko izglasovani odločitvi o tem, da se izpodbijana določba 

razveljavi, s tem da razveljavitev začne učinkovati po preteku določenega roka. Tudi takšna odločitev 

logično izhaja iz skupne ugotovitve, da je izpodbijana določba protiustavna. 

 

4. K takšni odločitvi pa izražam določene pomisleke glede njene obrazložitve. 

 

5. Ustavno sodišče se je lahko prepričalo, da se izpodbijana določba v praksi ni izvajala oziroma se 

vsaj ni izvajala tako, kot jo razumem: nekatere občine so do odločitve Ustavnega sodišča opravljale 

nekatere oblastvene upravne naloge, in sicer različne občine različen obseg teh nalog. Kako je bil del 

upravnih nalog puščen v pristojnosti občin oziroma "prenesen" v njihovo originarno (|) pristojnost, ni za 

vse občine glede vseh upravnih nalog povsem jasno. Dejstvo pa je, da se izpodbijana določba ni 

izvajala v celoti na način (z vsebino), zaradi katerega je protiustavna. Sam sem se zavzemal za to, da 

se od uveljavitve odločbe Ustavnega sodišča (t.j. od njene objave, ne šele po izteku v njej določenega 

roka) vzpostavi zakonito (čeprav začasno protiustavno)[2] stanje: to pomeni, da bi se dejansko stanje 

za naprej uskladilo z zakonskim. Upoštevanje nastalega stanja tudi za naprej, do izteka roka za 

učinkovanje razveljavitve, samo podaljšuje negotovost, omogoča arbitrarnost in samovoljo občinskih 

organov pri prevzemanju upravnih pristojnosti. To velja toliko bolj, ker je nastalo stanje v različnih 

občinah različno, predvsem pa je delno nastalo na podlagi neformaliziranih dejanj v posameznih 

občinah, ponekod pa "nastalega stanja" sploh ni, ker organi nove občine na posameznih upravnih 

področjih še niso začeli delovati. 

 

6. Druga točka, v kateri nisem soglašal z obrazložitvijo, pa se tiče vprašanja, kakšno pravno stanje bi 

nastalo, če v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče za učinkovanje razveljavitve, zakonodajalec ne bi 

z zakonom, na način, skladen z Ustavo, uredil vprašanja razdelitve pristojnosti. Sam mislim, da bi z 

začetkom učinkovanja razveljavitve določbe 101. člena Zakona o upravi odpadla edina pravna 
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podlaga za prevzem državnih funkcij s strani države in bi v skladu s 5. členom Ustavnega zakona vse 

funkcije starih občin prešle na nove občine (to je bil tudi razlog, da sem se zavzemal prvenstveno za 

ugotovitev protiustavnosti). Večina pa je v obrazložitvi sprejela stališče, da bi se v tem primeru 

neposredno na podlagi 140. člena Ustave lahko odvijal proces delitve funkcij med lokalnimi 

skupnostmi in državo. To pa je v nasprotju z ugotovitvijo sodišča, da se mora ta razdelitev opraviti z 

zakonom. Če zakon, ki bi operacionaliziral posamezno ustavno določbo, ni sprejet, najbrž res ni 

mogoče odklanjati spontanega neposrednega izvajanja ustave - četudi v tem primeru v postopkih 

neštevilnih (ustavnih) sporov o pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Vendar bi bilo glede 

določbe 140. člena Ustave to lahko res le, če bi Ustavni zakon za ta primer ne določal generalne 

pristojnosti občin. 

 

 

Franc Testen 

 

 

Opombe: 

[1] Člen 48. Zakona o Ustavnem sodišču predvideva golo ugotovitev protiustavnosti le, kadar zakon 

ureja določeno vprašanje na način, ki ne omogoča razveljavitve (seveda: tudi z rokom). Stališče, da v 

tem primeru ni možna niti razveljavitev z rokom, pa izhaja iz podmene, da zakonodajalec v roku ne bo 

nadomestil protiustavne določbe s tako, ki bi bila v skladu z Ustavo, glede česar mu je dalo Ustavno 

sodišče dovolj natančna stališča. 

[2] Če bi želeli takoj doseči ustavno stanje, bi morali protiustavno določbo zakona razveljaviti tako, da 

bi razveljavitev učinkovala takoj. 

 

 

 

 
 

 


