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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Jerovška, ki se mu pridružuje dr. Zupančič 

 

Z odločitvijo in razlogi večine ne soglašam, ker menim, da je določba tretjega odstavka 103. člena 

Zakona o upravi v nasprotju z ustavnim načelom o zagotovljeni lokalni samoupravi in v povezavi s tem 

tudi z načelom o pravni državi. Ta določba namreč vzpostavlja nejasna razmerja med državo in 

lokalno skupnostjo, ker vzpostavlja institute, ki na pravno nedosleden in institutu lastnine nedopusten 

način omejuje lastninska upravičenja občine oziroma mesta do te mere, da to presega dopustne 

omejitve lastninskih upravičenj občin, ki jih do neke mere varuje 33. člen Ustave v smislu varovanja 

lastnine. S sporno določbo pa se pojavljajo tudi številna sporna razmerja med državo in občinami, kar 

že samo posebi opravičuje ugotovitev neustavnosti, saj so norme, ki so nejasne oziroma, ki generirajo 

sporna razmerja, v nasprotju z 2. členom Ustave, ki govori o pravni državi. Sploh pa je sporna 

določba, ki zagotavlja lastnino na prostorih in sredstvih bivših občin novim občinam, nato pa odvzame 

lastniku vsa bistvena lastninska upravičenja, to je pravico razpolaganja in pravico določanja 

uporabnine, v nasprotju z institutom lastnine nasploh. Ta institut je do te mere omejen, da je 

privilegiran uporabnik pred lastnikom, čeprav so omejitve dopustne glede na to, da gre za lastnino, ki 

naj zagotavlja javno korist, vendar tako, da so ohranjeni temeljni principi lastnine. 

 

Izhajajoč iz navedenega so v odločbi sporna stališča, ki izhajajo iz domnev, ki jih postavlja ustavno 

sodišče, in to: - da bi lahko država v svoji lastnini obdržala sporne prostore in sredstva. Za to presojo 

je to nepomembno, ker jih ni obdržala in je za lastnika naredila občine, nato pa to lastnino omejila z 

obvezno prepustitvijo v uporabo državi - upravnim enotam in s pravico enostranskega določanja 

povračila sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje. Taka določba lastnika spravlja v 

neenakopraven položaj z uporabnikom. Onemogoča mu, da bi svojo lastnino uporabljal za svoje 

potrebe glede na to, da so bile pristojnosti občin že razširjene po sprejemu sporne določbe, tudi z 

odločbo Ustavnega sodišča, uporaba prostorov in sredstev pa je zamrznjena po uporabnikih po stanju 

na dan 31. 12. 1993, glede na dikcijo: "Prostori in sredstva iz prejšnjega odstavka po stanju na dan 31. 

12. 1993, ostanejo v lasti občin s tem, da so jih občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam." 

Odstopanje od te določbe ni predvideno nikjer, čeprav odločba nakazuje dolžnost zakonodajalca, da 

je dolžan urediti premoženje občine tako, da lahko prebivalci občine uresničujejo lokalno samoupravo. 

Seveda je to opozorilo v nasprotju s tem, kar sporna določba že preprečuje. 

 

- da del premoženja, ki ga zasedajo upravne enote ni nujno potreben za uresničevanje ustavnih 

pristojnosti občine. 

 

Predpostavljam, da ustavno sodišče nima nobenega dejanskega in celo ne hipotetičnega parametra, 

po katerem bi lahko od občine do občine ugotavljalo dejanske potrebe občin. Na ravni ugibanj pa je v 

sredstvih obveščanja opaziti zahteve občin po izročitvi nujno potrebnih sredstev in prostorov, ki jih 

uporablja država. - da je določba o povračilu sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in 

obratovanje dovolj jasna in določna, da ustreza merilom pravne varnosti. Določba ne daje nobenega 

kriterija, kaj šteti za sorazmerno. Zato sodišče na neobičajen pragmatičen način pojasnjuje, kaj naj bi 

to predstavljalo (državi nalaga popravilo opreme, vzdrževanje prostorov, ki jih uporablja; glede npr. 

popravila strehe, pa državi nalaga sorazmerno kritje stroškov v sorazmerju s površino prostorov). Če 

odmislimo spornost teh navodil glede na dejanske situacije, se pokaže nejasnost te določbe zaradi 

svoje podnormiranosti. 

 

Ob tem je potrebno opozoriti tudi na to, da je sporna določba umeščena v prehodne določbe ZU, po 

svoji vsebini pa ne gre za prehodno določbo, saj vzpostavlja na eni strani trajno lastninsko pravico 

občine na prostorih in sredstvih, na drugi strani pa trajno pravico upravnih enot, da uporabljajo te 

prostore in sredstva. Norma nima določb do kdaj lahko takšno stanje traja, ne glede na to, da se bodo 

očitno zaradi krepitve ekonomske in socialne funkcije občine njene naloga povečevale, in bo potreba 

po teh prostorih vedno večja. Določba torej nima značaja prehodne določbe in je v tem smislu 

podnormirana, ker ne predvideva končne ureditve takega stanja oziroma do kdaj bi država vendarle 

morala zapustiti prostore, glede katerih je odločila, da ostanejo v lasti občine. Celotna ureditev sporne 
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določbe 103. člena torej lahko samo generira konfliktna razmerja zaradi nejasnosti, podnormiranosti, 

zaradi vzpostavljanja institutov, ki znane, uveljavljene civilne institute lastnine do te mere spreminjajo, 

da ne omogočajo vzpostavljanja normalnih pogodbenih razmerjih. 

 

 

dr. Tone Jerovšek 
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