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1. Glasovala sem proti odločbi št. U-I-137/10 z dne 26. 11. 2010 (Uradni list RS, št. 

99/10), s katero je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost Zakona o ustanovitvi 

občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno 

besedilo – ZUODNO) in naročilo Državnemu zboru, naj v roku dveh mesecev 

ustanovi dve novi občini, med drugim tudi občino Ankaran. Razloge za nasprotovanje 

ter odločitvi sem pojasnila v odklonilnem ločenem mnenju k navedeni odločbi. Prav 

tako sem glasovala proti prvim trem točkam izreka odločbe št. U-I-114/11 z dne 9. 6. 

2011 (Uradni list RS, št. 47/11), s katerimi je Ustavno sodišče v bistvu spremenilo 

način izvršitve svoje prejšnje odločbe tako, da je namesto Državnega zbora samo 

odločilo, da se ustanovi Občina Ankaran. Tudi razloge za ta moj glas proti sem 

pojasnila v delno odklonilnem ločenem mnenju k tej odločbi.  

 

2. Glasovala sem tudi proti tokratni odločbi, vendar ne zaradi razlogov, zaradi katerih 

sem glasovala proti prejšnjim odločbam. Celo, če bi glasovala za odločbo št. U-I-

114/11, bi tokrat glasovala proti. Zato predstavljam razloge za svojo odločitev.  

 

3. S tem, ko je Ustavno sodišče sprejelo prve tri točke izreka odločbe št. U-I-114/11, 

je v bistvu s svojim načinom izvršitve odločbe Ustavnega sodišča po drugem 

odstavku 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07– uradno 

prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) začasno napisalo "zakon". 

Način izvršitve te odločbe ima namreč moč zakona. V tem primeru enako moč, kot bi 

jo imel zakon iz tretjega in četrtega odstavka 12. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – v 

nadaljevanju ZLS). S prvimi tremi točkami izreka odločbe je torej Ustavno sodišče, kot 

temu pravimo, začasno stopilo na zakonodajno polje. Kot izhaja iz odločbe 

Ustavnega sodišča št. U-I-163/99 z dne 23. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 80/99, in 



 

 

 

OdlUS VIII, 209), Ustavno sodišče na tak način začasno uredi prehodno stanje, 

dokler zakonodajalec ne odpravi protiustavnega stanja, ugotovljenega z odločbo. V 

tej odločbi je Ustavno sodišče poudarilo tudi to, da zakonodajalec tak način izvršitve 

odločbe lahko spremeni z zakonom, kar samo po sebi ni protiustavno. Če in dokler 

zakonodajalec tega ne stori, pa ostaja način izvršitve odločbe Ustavnega sodišča 

pravni akt, ki ima moč zakona. To velja tudi za navedene tri točke izreka odločbe št. 

U-I-114/11.  

 

4. Vendar pa uveljavitev zakona po tretjem in četrtem odstavku 12. člena ZLS, s 

katerim se ustanovi občina, ki ga v tem primeru nadomeščajo navedene tri točke 

izreka odločbe Ustavnega sodišča, še ne pomeni, da je javnopravna oseba, kar 

občina je, tudi dejansko ustanovljena in sposobna za svoje delovanje, torej tudi za 

uveljavljanje svojih pravic, ki ji kot javnopravni osebi pripadajo. Uveljavitev takega 

zakona je šele prvi pogoj, da bo na njegovi podlagi občinski svet, ki obstaja, v tem 

primeru Občinski svet Mestne občine Koper, imenoval občinsko volilno komisijo, ki bo 

poskrbela, da se bodo lahko ob naslednjih rednih lokalnih volitvah izvedle tudi volitve 

občinskega sveta in župana nove občine (prvi in drugi odstavek 15.b člena ZLS). Ta 

temeljna organa nove občine morata biti izvoljena in konstituirana, kar je drugi pogoj, 

ki mora biti izpolnjen, da občina lahko deluje. Voljo javnopravne osebe lahko izražajo 

samo organi, ki so demokratično oblikovani na način, ki ga pravo določa. 

(Neposredno izvoljeni) župan je tisti, ki predstavlja in zastopa občino (prvi odstavek 

33. člena ZLS). Tudi novoustanovljeno občino. Občina se mora konstituirati kot 

javnopravna oseba (po četrtem odstavku 15.b člena ZLS se to zgodi s prvim dnem 

proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve), da sploh lahko 

začne opravljati svoje naloge – naloge občine kot javnopravne osebe. Vse te 

aktivnosti morajo biti izvršene, da lahko dejansko govorimo o tem, da obstaja nova 

občina, kajti povsem jasno je, da je nastanek nove občine proces, ki mora potekati po 

vnaprej točno določenih pravilih. Na podlagi prvega koraka še ni mogoče šteti, da 

občina že obstaja z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih ima taka javnopravna 

oseba, in si izmišljevati, kdo naj v njenem imenu nastopa. Dokler niso konstituirani 

organi občine, v njenem (njihovem) imenu ne more nihče nastopati in s tem tudi 

zastopati. Tudi, ko gre za premoženjskopravna razmerja med občinami zaradi 

statusnega preoblikovanja občin, ima ZLS posebne določbe, ki predpostavljajo, da se 

o tem sporazumevajo občine, ki obstajajo, in v njihovem imenu njihovi župani; če se 

ne sporazumejo, pa je v pristojnosti Upravnega sodišča in ne nepravdnega sodišča, 

da odloči o razdelitvi premoženja.  

 

5. V tem primeru se območje bodoče občine pokriva z območjem sedanje krajevne 

skupnosti in Ustavno sodišče je kar na podlagi tega priznalo svetu krajevne skupnosti 

in njenemu predsedniku pravico, da lahko občino zastopata v postopku ustavne 

pritožbe. Kako bi ravnalo v primeru, če bi šlo za ustanovitev nove občine npr. na 

ozemlju, ki bi obsegalo ozemlje ene krajevne skupnosti in še polovico ozemlja druge 

krajevne skupnosti? Komu bi dalo legitimacijo za uveljavljanje pravic bodoče občine v 

takem primeru? To samo kaže, da gremo s to odločitvijo predaleč in prav nič ne 



 

 

 

zavidam pristojnemu sodišču, ki bo moralo na podlagi te odločbe sprejeti 

novo odločitev.    

 

6. Prve tri točke izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11 ne morejo imeti 

večje moči in posledic, kot bi jih imel v tem pogledu zakon, ki bi ga sprejel Državni 

zbor po tretjem in četrtem odstavku 12. člena ZLS. Tudi uveljavitev takega zakona ne 

bi pomenila, da z njim na novo ustanovljena občina že obstaja in da lahko uveljavlja 

vse pravice, ki jih ima občina kot javnopravna oseba. Obstoj javnopravne osebe 

predpostavlja tudi izvrševanje obveznosti (pristojnosti), ne samo uveljavljanja pravic. 

Predvsem pa predpostavlja njeno bistvo – da v njej prebivalci uresničujejo lokalno 

samoupravo na način, kot ga pravo določa. Ustavno sodišče je v 2. točki izreka 

odločbe izrecno določilo, da se prve volitve v Občino Ankaran izvedejo v okviru rednih 

lokalnih volitev leta 2014. Glede na to je logično v obrazložitvi odločbe zapisalo, da 

dotlej prebivalci Ankarana pravico do lokalne samouprave uresničujejo v okviru 

Mestne občine Koper. Kajti dokler nova občina ni konstituirana, ni mogoče trditi, da 

dejansko obstaja, za njen dejanski obstoj je potrebna sposobnost za delovanje, ki jo 

pridobi s konstituiranjem. Tudi Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-114/11 

predvidevalo, da gre za proces, ki mora biti končan, kar je povsem jasno razvidno iz 

navedenega in tudi iz navedbe, da bodo v vmesnem obdobju lahko pristojni organi 

pripravili vse potrebno za začetek delovanja Občine Ankaran.   

 

7. Če torej zakonodajalec ne bo naredil nobenih posegov v obstoječi sistem lokalne 

samouprave, bodo leta 2014 razpisane tudi volitve v Občino Ankaran in po 

konstituiranju organov občine, ki jim bodo občani z izvolitvijo podelili mandat za 

izvrševanje lokalne oblasti v njihovem imenu, bo s konstituiranjem Občine Ankaran 

zaključen proces njenega ustanavljanja 1. 1. 2015. Dokler ta proces ni končan v 

skladu s pravno ureditvijo, pa ta občina dejansko ne obstaja, ne more delovati in tudi 

nihče v njenem imenu ne more uveljavljati pravic, ker jih danes (še) nima.  

 

 

 

 

 dr. Jadranka Sovdat 

 Sodnica 

 


