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Odlok po mojem mnenju ni v neskladju z Ustavo oziroma z njeno prepovedjo retroaktivnosti, ker je 

prepoved retroaktivnosti v Ustavi določena zaradi varstva zaupanja v pravo, zaradi pravne varnosti, 

varovanja pridobljenih pravic itd. - nič od tega pa ne more biti prizadeto, če država nosilcem pravic 

njihove pravice za nazaj poveča (in pri tem ne prizadene pravic koga drugega) oziroma jim (ob 

enakem pogoju) obveznosti zmanjša. Če je za tisto obdobje Vlada smela določati višino zamudnih 

obresti, jih je smela po mojem mnenju naknadno (za nazaj) tudi zmanjšati. 

 

Tak pogled na retroaktivnost je kot nesporen veljal v našem prejšnjem sistemu, tudi v (kratkem) času, 

ko je bila celo retroaktivnost zakonov absolutno prepovedana. Takrat tudi za zakone, v vsem ostalem 

obdobju pa za vse podzakonske predpise in splošne akte je veljalo kot nesporno, da so vsi ti akti 

lahko retroaktivni, če za nazaj pravice povečujejo oziroma obveznosti zmanjšujejo. Ne vidim razloga, 

da bi sedaj gledali na to drugače. V našem konkretnem primeru se je s tem sicer zmanjšal priliv tudi v 

občinske proračune, toda občino je bilo še zlasti v prejšnjem sistemu treba šteti za del državne 

organizacije, ne pa za samostojnega nosilca pravic, ki bi moral uživati varstvo pred posegi te iste 

državne organizacije. (Katere od pravic sedanjih občin bo treba kljub temu šteti za pravice, ki uživajo 

podobno pravno varstvo kot ustavne pravice in svoboščine vseh drugih, je težje vprašanje, ki ga tu 

lahko pustimo še ob strani - vsaj v zvezi z nekaterimi bo najbrž občine tudi sedaj treba tretirati kot del 

državne oblasti oziroma aparata oblasti v širšem smislu in ne kot nosilce ustavnih pravic, vsaj ne tistih 

iz II. poglavja Ustave in njim enakih.[1]) 

 

Zato sem glasoval proti sprejeti odločitvi o razveljavitvi spornega odloka. Tudi ne glede na zgoraj 

navedene razloge nasprotujem takim, zgolj simboličnim razveljavitvam brez pravnega učinka (ki bi ga 

lahko prinesla le odprava). Če odprava v takem primeru ni možna - in strinjam se z razlogi 

obrazložitve, zakaj ni možna - bi bilo v takem primeru potem treba postopek zaradi pomanjkanja 

pravovarstvenega interesa ustaviti, ne pa izdati tovrstno razveljavitveno odločbo. 

 

 

Matevž Krivic 

 

dr. Janez Šinkovec 

 

dr. Lojze Ude 

 

 

 

Opomba: 

[1] Sam sem se v ločenem mnenju z dne 6.3.1995 (v zadevi U-I-179/94) že postavil na stališče, da je 

zakonski poseg v občinsko lastnino lahko protiustaven le, če poseže "v ustavni položaj in pravice 

lokalne skupnosti", zaradi česar občina po 91. členu Zakona o lokalni samoupravi tak zakonski poseg 

lahko izpodbija pred Ustavnim sodiščem - torej le zaradi kršitve ustavnih določb o lokalni samoupravi 

in ne tudi zaradi kršitve ustavnih določb o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. 

 


