
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-389/20-5 

Datum:  8. 10. 2020 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Romana Leljaka, Radenci, na seji 

8. oktobra 2020 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu 

svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/20) se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pobudnik izpodbija Akt o razpisu svetovalnega referenduma (v nadaljevanju Akt), ki 

vsebuje tudi vprašanje: "Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Radencih?". Meni, 

da gre za vprašanje, o katerem občani ne bi smeli odločati na referendumu, saj obstoječe 

poimenovanje ceste po Titu posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, 

morebitna odločitev občanov za ohranitev tega poimenovanja pa bi takšno stanje 

ohranila. Aktu očita neskladje z drugim odstavkom 90. člena Ustave, ki med drugimi 

določa tudi prepoved razpisa referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na 

področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Meni, da 

navedena prepoved velja za vse oblike referenduma, torej tudi za konkretni svetovalni 

referendum. Pobudnik Aktu očita tudi neskladje s pravico do osebnega dostojanstva 

(34. člen Ustave), z Ustanovno listino Združenih narodov, Splošno deklaracijo človekovih 

pravic iz leta 1948 (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, 

Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1 – 

Splošna deklaracija ZN), z Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah 

(Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPPDP), z 

2. členom Pogodbe o delovanju Evropske  unije (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 

2016 – PDEU), z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. septembra 2019 o 

pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope in z "mednarodnimi 

pravnimi načeli". Pri tem opozarja na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-109/10 z dne 
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26. 9. 2011 (Uradni list 78/11, in OdlUS XIX, 26), iz katere naj bi izhajalo, da je vsako 

oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima protiustavno. Meni, da bi 

morebitna referendumska odločitev za ohranitev poimenovanja grobo posegala v njegovo 

pravico do osebnega dostojanstva. Prav tako naj bi bilo vsakršno drugo poimenovanje 

ulic, naselij, spomenikov po Josipu Brozu Titu ali drugih simbolih totalitarističnih sistemov 

protiustavno, ker posega v dostojanstvo žrtev tega režima, njihovih svojcev in vsakega 

drugega posameznika, ki se čuti prizadet. Glede pravnega interesa navaja, da je občan 

Občine Radenci, da je seznanjen z grozotami totalitarnega režima in da mu 

poimenovanje ulice po Titu povzroča globoko prizadetost. Predlaga zadržanje izvajanje 

Akta, absolutno prednostno obravnavo pobude in ugotovitev protiustavnosti Akta. 

 

2. Pobudnik je občan in župan Občine Radenci. Ker pobudnik navaja, da Akt izpodbija 

kot občan, je Ustavno sodišče štelo, da vlaga pobudo kot občan in ne kot župan. 

 

3. Akt je predpis lokalne skupnosti, za presojo katerega je pristojno Ustavno sodišče.1 

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa lokalne 

skupnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 

23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku 24. člena ZUstS je pravni interes 

podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega presojo 

pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v 

njegov pravni položaj. 

 

4. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-133/09 sprejelo stališče glede izkazanosti pravnega 

interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, s katerim občina razpiše svetovalni 

referendum na podlagi 46.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS).2 

Pojasnilo je, da odločitev, sprejeta na posvetovalnem referendumu, ne zavezuje 

občinskih organov in zato nima neposredno pravno zavezujočih učinkov. Referendumska 

odločitev sama po sebi pobudniku ne določa pravic in obveznosti. Te lahko nastanejo 

šele s splošnim aktom, ki bi ga občina sprejela na podlagi referendumske odločitve. 

Predpis, s katerim je razpisan svetovalni referendum, neposredno ne vpliva na pravni 

položaj pobudnika. Ker pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za 

oceno njegove ustavnosti in zakonitosti, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo. 

 

                                            
1 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-133/09 z dne 27. 5. 2009, 2. točka obrazložitve in odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-111/04 z dne 8. 7. 2004 (Uradni list RS, št. 77/04, in OdlUS XIII, 54), 

14. točka obrazložitve. 

2 Člen 46.b ZLS določa: "Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o 

posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni 

referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem 

referendumu ne zavezuje občinskih organov." 
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5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in 

tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 

št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice 

in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, 

dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je 

sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Jadek Pensa ter sodnika 

Jaklič in Šorli. Sodnik Jaklič je dal odklonilno ločeno mnenje.  

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


