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1. V tej zadevi sem glasoval proti delu izreka odločbe (in seveda tudi proti delu obrazložitve), ki 

ugotavlja, da je Statut Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju Statut) v neskladju z Zakonom o 

lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), ker ne določa, da ima romska skupnost, ki je avtohtono 

naseljena na območju Mestne občine Novo mesto, svojega predstavnika v Mestnem svetu, ter nalaga 

Mestni občini, da v roku šestih mesecev to nezakonitost odpravi. Z ugotovitvijo neskladnosti ZLS (prva 

in 4. točka izreka) se strinjam, čeprav bi Državnemu zboru pri odpravi neskladnosti pustil bolj proste 

roke, kot pa to izhaja iz obrazložitve tega dela odločbe. 

 

2. Tudi mene v odločbi moti to, da je med posameznimi točkami izreka in s tem tudi med posameznimi 

točkami obrazložitve notranje nasprotje. Sodnik Testen, ki je glasoval za takšno odločitev, je zato v 

pritrdilnem ločenem mnenju1 pojasnil, zakaj je odločbo kljub temu podprl. Vendar notranje nasprotje 

odločbe samo po sebi ni bilo poglavitni razlog tega, da je v delu, ki se nanaša na Statut, nisem podprl. 

Bolj kot samo notranje nasprotje me motijo negativne posledice, ki jih bo imela odločba na normativno 

ureditev in na dejansko uresničevanje posebne volilne pravice pripadnikov romske skupnosti v 

Sloveniji. Zaradi teh posledic (vesel bom, če bo čas pokazal, da se motim) bo po mojem mnenju 

vabljiva trenutna iz odločbe izhajajoča ureditev predstavništva romske skupnosti z območja Mestne 

občine Novo mesto v njenem svetu ne le zbledela, temveč romski skupnosti v Sloveniji nasploh 

dolgoročno prej škodovala kot koristila. Kaj imam v mislih? 

 

3. Ne samo Mestna občina Novo mesto, temveč tudi druge občine, na območju katerih živijo pripadniki 

romske skupnosti, so kot razlog za neupoštevanje obveznosti iz petega odstavka 39. člena ZLS 

navajale ne le, da ni zakonskih kriterijev za določitev avtohtonosti, temveč da zakon ne določa 

dodatnih pogojev, ki bi morali biti urejeni, da bi občina lahko izpolnila svojo obveznost. 

 

4. Peti odstavek 39. člena ZLS določa: "Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, 

imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika." Ta določba je uzakonila pravico 

Romov do predstavnika v občinskem svetu kot posebno pravico na podlagi 65. člena Ustave. Ta 

določa: "Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon." Med delom 

določbe ZLS ("..., kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost ...") in delom določbe 65. člena 

Ustave (".... romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ...") bi lahko bilo tudi neskladje. Ustavno sodišče pa 

je kriterij avtohtonosti pri presoji upoštevalo kot dejstvo. V 11. točki obrazložitve je namreč med drugim 

zapisalo: "....Pojma avtohtonosti ZLS ne opredeljuje, prav tako pa ta pojem ni pravno opredeljen v 

kakšnem drugem pravnem predpisu. Beseda "avtohton" pomeni "ki je po izvoru od tam, kjer živi, 

domač, prvoten"2 in je uporabljena tudi v zvezi z opredelitvijo italijanske in madžarske narodne 

skupnosti (64. člen Ustave). Kot sta na javni obravnavi poudarila predstavnika Urada za narodnosti in 

Inštituta za narodnostna vprašanja, kriteriji avtohtonosti niso enotno opredeljeni in to vprašanje 

posamezne države različno urejajo, kolikor avtohtonost sploh določajo kot kriterij za priznanje 

posebnega položaja narodne, etnične, jezikovne ali druge skupnosti.3 ZLS tudi ne vsebuje nikakršnih 

vnaprejšnjih meril, na podlagi katerih bi občine lažje ugotavljale obstoj avtohtone romske skupnosti, ter 

morebitnih drugih kriterijev (npr. organiziranost, število pripadnikov), potrebnih za uresničevanje te 

posebne zakonske pravice v občini."  

 

5. V nadaljevanju (12. točka obrazložitve) je Ustavno sodišče sklenilo, da: "Nepopolna zakonska 

ureditev pomeni kršitev načel pravne države iz 2. člena Ustave, ....... Zakonodajalec bo moral 

natančneje določiti kriterije, na podlagi katerih bodo občine lahko ugotovile, ali na njihovem območju 

živi avtohtona naseljena romska skupnost. Oceniti bo tudi moral, ali bi bilo treba predpisati za 

uresničevanje posebne pravice romske skupnosti do predstavnika v občinskem svetu še druge kriterije 

(npr. organiziranost, število pripadnikov). ..." Še naprej (13. točka obrazložitve) pa: "..... Vsi navedeni 

strokovni viri navajajo, da na določenih zaokroženih območjih v Prekmurju, na Dolenjskem, v Posavju, 

v Beli krajini ter deloma na Gorenjskem že stoletja živi romsko prebivalstvo...... Upoštevajoč, da je 
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avtohtonost romske skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto nesporno ugotovljena, Ustavno 

sodišče ugotavlja, da bi Mestna občina Novo mesto že na podlagi sedanje ureditve lahko uresničila 

svojo zakonsko obveznost iz petega odstavka 39. člena ZLS in omogočila romski skupnosti izvolitev 

predstavnika v Občinski svet na lokalnih volitvah jeseni leta 1998. Iz navedenega razloga je Ustavno 

sodišče ugotovilo, da je izpodbijani statut v neskladju z ZLS, ker ne določa, da ima romska skupnost, 

ki je avtohtono naseljena na območju Mestne občine Novo mesto, svojega predstavnika v Občinskem 

svetu ." 

 

6. Kaj po mojem mnenju izhaja iz citiranih navedb, vsebovanih v odločbi Ustavnega sodišča. Najprej 

to, da je Ustavno sodišče sprejelo kriterij avtohtonosti, ki ga je uzakonil ZLS v petem odstavku 39. 

člena, čeprav Ustava v 65. členu govori o položaju in posebnih pravicah romske skupnosti in ne 

avtohtone romske skupnosti, kot je to v primeru 64. člena Ustave, ki govori o avtohtoni italijanski in 

madžarski narodni skupnosti v Sloveniji in njunih posebnih pravicah (pri manjšinah je torej avtohtonost 

ustavna kategorija). Sprejelo ga je, čeprav bo lahko še predmet ustavnosodne presoje. Še več - 

zakonodajalcu je celo naložilo, da predpiše merila, na podlagi katerih bodo občine lahko ugotavljale 

obstoj avtohtone romske skupnosti na njihovem območju. Zakonodajalcu je na ta način odvzelo 

možnost, da bi avtohtonost pri urejanju položaja in pravic romske skupnosti sploh opustil. V tem 

prepričanju me še dodatno utrjuje dejstvo, da je Ustavno sodišče prav glede na kriterij avtohtonosti 

ugotovilo neskladnost Statuta z ZLS, češ da je avtohtonost romske skupnosti na območju Mestne 

občine Novo mesto nesporno ugotovljena in da zato ni razlogov, da ne bi omogočil romski skupnosti 

izvolitev predstavnika v Mestni svet. 

 

7. Če pustim ob strani vprašanje, zakaj samo enega, pa ne morem mimo vprašanja, zakaj ne tudi v 

drugih občinah. Isto kot za Mestno občino Novo mesto, je ugotovljeno tudi za Posavje, za Belo krajino 

ter deloma za Gorenjsko: tudi tam že stoletja živi romsko prebivalstvo. Torej ni nobenega razloga, da 

ne bi tudi v občinah s teh območij imeli Romi predstavnike v občinskih svetih. In čemu potem kriteriji in 

morebitna dodatna merila (npr. organiziranost, število pripadnikov), ki naj jih na "ukaz" Ustavnega 

sodišča sprejme zakonodajalec, da bo odpravil neskladnost ZLS z Ustavo? 

 

8. Res - zakaj? Ob takšnem in edinem kriteriju ugotovitve neskladnosti Statuta z ZLS, je nadaljnje 

zakonsko urejanje (razen glede števila predstavnikov Romov v posameznem občinskem svetu) 

popolnoma nepotrebno. In zakaj sem glasoval za del izreka, ki ugotavlja neskladnost ZLS prav zaradi 

tega, ker ne ureja tistega, kar tudi po mojem prepričanju, če bi glasoval za nezakonitost Statuta, za 

izvrševanje pravice Romov do predstavnika v občinskem svetu sploh ni potrebno urediti. Zato, ker iz 

65. člena Ustave izhaja, da je ustavodajalec ureditev položaja in posebnih pravic romske skupnosti 

opredelil kot nalogo v državni pristojnosti oziroma kot nalogo zakonodajalca. 

 

To pa pomeni, da je od zakonodajalca odvisno, ali bo kot kriterij sploh uporabil avtohtonost (če je 

sploh lahko kriterij). Prav tako je od njega odvisno, katera druga merila bo morebiti še predpisal 

(organiziranost, število pripadnikov, ipd.). Pa tudi če pozabim na ta pomislek, je po mojem mnenju 

zakonodajalec dolžan urediti še nekatera druga vprašanja. Zlasti tudi to, kako se sploh pripadnost 

romski skupnosti ugotavlja in kako se ugotavlja za posameznega njenega pripadnika, da prebiva na 

območju občine, ki predstavlja volilno enoto, in je kot tak "občan - pripadnik romske skupnosti", kar je 

podlaga za vpis v posebni volilni imenik. Od slednjega je odvisno, kdo ima sploh pravico voliti in biti 

voljen za člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti. To so vprašanja, ki jih mora urediti 

zakon, da bi pripadniki romske skupnosti sploh lahko uresničili svojo posebno volilno pravico. 

Zakonska ureditev teh vprašanj pomeni tudi ureditev tistih "pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za 

izpolnitev obveznosti občine". Še več - po mojem trdnem prepričanju morajo biti z zakonom urejena 

tudi zato, da bo vsem pripadnikom romske skupnosti na območju celotne Slovenije zagotovljena 

enakost pri uresničevanju njihove posebne volilne pravice. Zgolj določba v občinskem statutu, da 

imajo predstavnika (lahko tudi dva ali tri) v občinskem svetu, jim pri njenem dejanskem in 

enakopravnem uresničevanju nič ne pomaga. Daje samo navidezen vtis ustavnosti in zakonitosti. 

 

 

dr. Janez Čebulj 

 

 

Opombe: 
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1Ker o tem, zakaj naj bi šlo za notranje nasprotje v odločbi, piše že sodnik Testen v 2. točki njegovega 

pritrdilnega ločenega mnenja, tega v svojem ločenem mnenju ne bom ponavljal.  

2Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana 1994, stran 28. 

3Madžarska je v manšinjskem Zakonu LXXVII. iz leta 1993 določila, da je lahko skupina priznana za 

narodno manjšino, če je prisotna na Madžarskem najmanj 100 let, če so njeni člani madžarski 

državljani in imajo poseben jezik, kulturo in tradicijo. Romi so največja etnična skupina na 

Madžarskem s 4% deležem v številu prebivalstva (povzeto po East European Constitutional Review, 

Winter 1998, stran 16). V Avstriji, ki je z odlokom Zvezne vlade priznala Rome kot narodno skupnost v 

smislu Zakona o narodnih skupnostih leta 1993, morajo biti pripadniki narodne skupnosti avstrijski 

državljani in živeti morajo že desetletja kot državljani v državi (25 do 90 let). Povzeto iz zbornika 

refereratov Poti za izboljšanje položaja Romov, op. cit., stran 66. 

 


