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1. Med posameznimi točkami izreka - in vzporedno ter še jasneje tudi med posameznimi točkami 

obrazloţitve - v tej odločbi obstaja notranje nasprotje. Zdi se mi potrebno, da to nasprotje osvetlim in 

poleg razlogov, ki so navedeni ţe v odločbi, navedem še dodatne razloge, zakaj sem lahko glasoval 

tudi za tako prima facie notranje nekonsistentno rešitev. To se mi zdi potrebno zato, da bi preprečil 

morebitni vtis, da je sodišče ob presoji Statuta nevede podrlo to, kar je postavilo ob presoji Zakona, pa 

tudi zato, da preprečim morebitne napačne predstave o preširokem precedenčnem učinkovanju 

odločbe v delu, ki se nanaša na Statut.  

 

2. Notranje nasprotje, na katero opozarjam v prejšnji točki, je naslednje: Ustavno sodišče v 1. točki 

izreka ugotavlja protiustavnost ZLS, to protiustavnost pa v tč. 12 obrazloţitve utemeljuje s tem, da v 

ZLS obstaja protiustavna pravna praznina, ker ne vsebuje določb, ki bi omogočale operacionalizacijo 

določbe petega odstavka 39. člena ZLS. Zakon bi namreč moral vsebovati kriterije, na podlagi katerih 

bo mogoče ugotoviti, ali na območju posamezne občine ţivi avtohtono naseljena romska skupnost. Ta 

utemeljitev torej pomeni, da po obstoječem pravnem stanju na ustavno skladen način ni mogoče 

ugotoviti, v katerih občinah ţivi avtohtono naseljena romska skupnost. Glasoval sem za odločbo, 

pomeni torej, da s tem stališčem soglašam. V 2. točki izreka pa je nato Ustavno sodišče ugotovilo, da 

je Statut MO Novo mesto v neskladju z (istim) ZLS, ker ne določa, da ima tamkajšnja avtohtono 

naseljena romska skupnost svojega predstavnika v mestnem svetu. Ta točka izreka pa ima svojo 

utemeljitev v 13. točki obrazloţitve, kjer je moralo Ustavno sodišče vsaj za Novo mesto ugotoviti ravno 

to, za kar je v prejšnji točki ugotovilo, da se ugotoviti ne da. Glasoval sem za odločbo, torej soglašam 

tudi s takšnim stališčem. 

 

3. Kako je mogoče vendarle logično premostiti navedeno nasprotje znotraj odločbe same? Ustava v 

65. členu romski skupnosti, ki ţivi v Sloveniji, ne da jasno opredeljenega poloţaja in posebnih pravic. 

Ureditev tega vprašanja v celoti odkazuje na zakon. 

 

Vendar ţe sama omemba te skupnosti in ustavni ukaz, naj se z zakonom uredijo tudi posebne pravice 

te skupnosti, dajejo tej skupnosti ustavno varovan, po naravi stvari v določenih pogledih privilegiran 

poloţaj. V tem pogledu bi odsotnost vsakršne zakonske ureditve, ki bi določala posebne pravice te 

skupnosti, ţe sama po sebi predstavljala protiustavno pravno praznino. Kot velja po pravilu, tudi za to 

pravno praznino ni mogoče in tudi ni potrebno opredeliti, kje natančneje v pravnem sistemu se nahaja: 

v katerem zakonu ta ureditev manjka oziroma, ali bi bilo ta poloţaj morebiti treba urediti s posebnim 

"sistemskim" zakonom. 

 

4. V zvezi z obravnavano zadevo je treba posebej omeniti, da pravica romske skupnosti, da ima v 

predstavniškem telesu določenih lokalnih skupnosti vsaj enega predstavnika, ne izhaja neposredno iz 

Ustave. Takšno pravico je (kot eno od moţnih posebnih pravic) podelil romskim skupnostim, ki so 

avtohtono naseljene na določenem območju, šele ZLS v petem odstavku 39. člena. Gre za določbo, ki 

določa del vsebine ustavno zagotovljenega (posebnega) poloţaja romske skupnosti. Od tu naprej pa 

je mogoče govoriti o pravni praznini ne le zato, ker določba, ki ni jasno opredeljena, v nasprotju z 2. 

členom Ustave omogoča različno uporabo in arbitrarnost organov, marveč tudi zato, ker ravno ta 

predpis, ki se je lotil urejanja ustavno varovanega poloţaja iz 65. člena Ustave, tega ne izpelje do 

konca. Pravna praznina na tem mestu predstavlja torej tudi kršitev 65. člena Ustave. Ne gre torej 

samo za neizpolnitev zakonske obveznosti iz 39. člena ZLS, ampak tudi za neizpolnitev obveznosti iz 

65. člena Ustave. 

 

5. Ustavno sodišče je v tej zadevi opravilo tudi javno obravnavo. Ţe s to odločitvijo je nakazalo svoje 

pravno naziranje o predmetu spora. Javna obravnava je namreč procesno dejanje, namenjeno 

predvsem ugotavljanju dejstev. Tudi v resnici je na javni obravnavi Ustavno sodišče preverjalo med 

drugim dejstva, ali na območju MO Novo mesto ţivi romska skupnost, kako številčno močna je in 

koliko časa tam ţe ţivi. Ugotovitve o tem je sodišče povzelo v 13. točki obrazloţitve. Bistveno se mi 



 2 

zdi omeniti še, da je poleg navedenih dejstev predstavnik Urada za narodnosti izrecno potrdil, da so 

na navedenem območju Romi tudi ustrezno organizirani, kar je tudi po moji presoji eden ključnih 

pogojev, da je sploh mogoče govoriti o skupnosti "zase", kot neki realnosti, katere interesi se lahko 

izraţajo preko izvoljenega predstavnika. Vse to so bili razlogi, da so v tem posamičnem primeru vsi 

strokovnjaki, ki so sodelovali v postopku, kljub odsotnosti oziroma premajhni določenosti vsebine ene 

od premis lahko napravili dovolj zanesljivo konkluzijo, da na območju MO Novo mesto ţivi avtohtona 

romska skupnost. Javna obravnava in kontradiktoren način ugotavljanja dejstev je torej eden od 

razlogov da je bilo v primeru MO Novo mesto mogoče ugotoviti, da tu ţivi avtohtona romska skupnost, 

kljub poprejšnji načelni ugotovitvi, da obstoječa zakonodaja takšno ugotovitev praviloma (zakaj samo 

"praviloma", čeprav se v besedilu odločbe ta izraz ne pojavlja, glej v nadaljevanju) onemogoča. 

 

6. Nadalje je treba upoštevati, da je imel spor glede ustavnosti in zakonitosti Statuta, čeprav je potekal 

v postopku tkim. abstraktne kontrole, številne značilnosti, ki ga močno pribliţujejo postopkom ustavne 

pritoţbe. Šlo je za spor, ki ga je sproţil predstavnik skupnosti, ki se je na lokalnih volitvah v konkretni 

občini potegoval za svetniško mesto, pa mu takšna kandidatura v tem primeru ni bila omogočena. 

Statut je občinski predpis in v tem delu ima tudi ta odločitev Ustavnega sodišča učinke erga omnes, 

vendar je pri presoji, koliko izrek glede Zakona res prejudicira odločitev glede tega statuta, treba 

upoštevati, da se poloţaj glede moţnosti, da se v tem pogledu presoja ustavnost oziroma zakonitost 

statutov posameznih občin, lahko tudi pomembno razlikuje. Normodajalec mora namreč pri 

sprejemanju splošnih aktov upoštevati tipične situacije. Tudi Ustavno sodišče je ţe večkrat poudarilo, 

da pri sprejemanju predpisov normodajalec ne more upoštevati prav vsakega moţnega poloţaja. V 

danem primeru, kjer gre za očitek zakonodajne opustitve, se je to odrazilo tako, da na nivoju 

abstraktne presoje, kjer mora imeti tudi Ustavno sodišče pred očmi tipične poloţaje, vzdrţi utemeljitev 

sodišča, da ZLS predstavlja oviro za uresničevanje pravice iz 65. člena Ustave. Vnaprej je namreč 

utemeljeno predvideti, da ne bo mogoče brez arbitriranja dovolj zanesljivo odgovoriti na vprašanje, ali 

prav v vsaki občini, kjer ţivijo tudi Romi, ţivi tudi avtohtona skupnost, ki ji pripada predstavnik v 

občinskem svetu. V konkretnem primeru MO Novo mesto pa se je na javni obravnavi izkazalo, da gre 

za - v opisanem pogledu - atipičen primer, kjer je Ustavno sodišče s pomočjo strokovnih mnenj lahko 

brez arbitriranja tudi ob odsotnosti eksplicitne zakonske podlage napravilo sklep, da gre za takšno 

skupnost. 

 

7. Ustavno nesprejemljivo bi bilo, če bi Ustavno sodišče to, konkretno in po opisanih značilnostih 

vendarle posebno romsko skupnost samo zaradi ohranjanja videza notranje koherentnosti lastne 

odločbe prikrajšalo za predstavništvo v občinskem svetu in uresničevanje njene ustavne pravice 

odloţilo do časa, ko bo Drţavni zbor, ki je doslej pri tovrstnih odločitvah ţe večkrat pokazal 

nedopustno inertnost, vprašanje uredil na način, ki bo odpravil potrebo po arbitriranju na območjih, 

kjer bi ob obstoječi zakonski ureditvi brez takega arbitriranja ne šlo. 
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