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Z bistvenim delom te odločbe je Ustavno sodišče po mojem mnenju odstopilo od stališč in zahtev iz 

svoje odločbe št. U-I-183/94 z dne 9.11.1994 (OdlUS III, 122), s katero se sam sicer nisem strinjal in 

sem takrat edini glasoval proti celotnemu konceptu takratne odločbe. Toda Ustavno sodišče bi sedaj 

po mojem mnenju moralo vztrajati pri takrat sprejetih stališčih. To ne pomeni, da nujno tudi pri sedaj 

veljavnih zakonskih kriterijih za ustanavljanje občin: ti kriteriji so stvar zakonodajalca, lahko so (znotraj 

ustavnega koncepta občine) strožji ali blažji, bolj ali manj fleksibilni. Če bi sedanje ocenil za pretoge ali 

preostre, bi jih lahko spremenil, saj jih postavlja sam (z zakonom) - toda tistih, ki veljajo, bi se moral 

držati. 

 

V zaključnem delu takratne odločbe (pod B.-VI.) je bilo med drugim rečeno, da "je predvsem naloga 

zakonodajalca, da v okviru lastne pristojnosti presodi, kako bo uporabil zakonite kriterije za 

ustanovitev občin sorazmerno in kompleksno ter v okviru ustavne zasnove občine tako, da bo odpravil 

ugotovljene neskladnosti z Ustavo v skladu z razlogi te odločbe" (poudarek M.K.). 

 

Če se v zapleteno vprašanje ustavnih in zakonskih pogojev za mestne občine (tam pod B.-V.) tu sploh 

ne spuščam, naj navedem iz takratne odločbe samo še zaključno oceno glede "navadnih" občin (pod 

B.-IV.) - poudarki so moji: 

 

"Ustavno sodišče je pri presoji Zakona vezano na Ustavo in njeno zasnovo občine. Seveda pa mora z 

vidika načela enakosti ter pravne države oceniti, ali je Državni zbor pri ustanavljanju občin tudi v teh 

primerih uporabil merila, ki si jih je za ustanovitev občin z ZLS sam predpisal kot izvedbene kriterije 

ustavnega koncepta občine, za vse primere enako, oziroma ali je od njih arbitrarno odstopal. Tudi pri 

tej oceni Ustavno sodišče ugotavlja, da pri ustanavljanju občin niso bili enako uporabljeni vsebinski 

pogoji iz 13. člena ZLS, ki so za Državni zbor obvezni, ne glede na to, da gre za razmerje dveh 

zakonov. 

 

Načelo pravne države terja, da se zakonodajalec ravna po pravilih, ki si jih sam določi. Primerljiva 

naselja, ki izpolnjujejo primerljive pogoje, je treba obravnavati na način, ki ni arbitraren. Zato so v 

nasprotju z Ustavo tiste točke 2. člena Zakona, s katerimi se ustanavljajo občine, ki ne izpolnjujejo 

ustavnih in zakonskih pogojev, ki jih je Državni zbor sam določil kot vsebinske pogoje z ZLS. " 

 

Takratna odločba je bila torej vsaj glede tega jasna in kategorična - in prav v tem delu sem se z njo 

tudi sam strinjal (glej moje ločeno mnenje - OdlUS III, str. 560). Za odpravo ugotovljenih neskladnosti z 

Ustavo je zakonodajalcu postavila dolg, kar triinpolleten rok, ki ga je zakonodajalec celo že zamudil. 

Do sedaj bi namreč ta uskladitev "mreže občin" z Ustavo morala biti že opravljena - opravljeni pa so 

bili komaj referendumi in do ustanovitve novih občin z zakonom je še relativno dolga pot. Toda 

zakonodajalcu ni bilo naloženo, naj svoje prvotno nespoštovanje lastnih kriterijev za ustanavljanje 

občin letos popravi tako, da bo enako "zamižal" oziroma celo politično arbitriral tudi pri novih predlogih. 

Nasprotno, zaključni stavek prejšnje odločbe pod B.-IV. se je glasil: "Zato so v nasprotju z Ustavo tiste 

točke 2. člena Zakona, s katerimi se ustanavljajo občine, ki ne izpolnjujejo ustavnih in zakonskih 

pogojev, ki jih je Državni zbor sam določil kot vsebinske pogoje z ZLS." 

 

Glede na to se pri sedanjem odločanju Ustavno sodišče po mojem mnenju ne bi smelo formalistično 

omejiti zgolj na presojo vloženih pobud zoper izpodbijani odlok, ampak bi moralo celovito presoditi, ali 

je zakonodajalec v danem roku izpolnil to, kar mu je bilo naloženo. Ker v tako kratkem času, kot ga je 

Ustavno sodišče imelo na voljo pred 19. aprilom, torej pred referendumi, to ni bilo mogoče, sem se 

zavzemal za to, da bi takoj, vsaj nekaj dni pred 19. aprilom, sprejeli zgolj delno odločbo, s katero bi 
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omogočili izvedbo referendumov le na tistih referendumskih območjih, ki jih je predlagala Vlada (ker je 

analiza vsaj meni pokazala njihovo utemeljenost, razen morda pri območju Grgar-Čepovan), medtem 

ko naj bi izvedbo referendumov na vseh drugih območjih vsaj zadržali, dokler ne bi Ustavno sodišče 

(na podlagi dodatne analize in razmisleka) sprejelo dokončne odločitve. Ne toliko zaradi zamude, ki jo 

je zakonodajalec že doslej povzročil, ampak predvsem zato, ker bo zaradi njegove neizpolnitve iz 

prejšnje odločbe US izhajajoče ustavnopravne naloge nujno nastala še precejšnja dodatna zamuda, 

sem pri tem sam omenjal tudi možnost, da bi se rok za uskladitev "mreže občin" z Ustavo ustrezno 

podaljšal. To bi seveda nujno zahtevalo tudi podaljšanje mandata sedanjim občinskim svetom in 

preložitev lokalnih volitev. Dodatna analiza naj bi pokazala, ali bi tako odločitev lahko sprejelo že samo 

Ustavo sodišče ali pa bi k njej lahko samo pozvalo zakonodajalca (po modelu nemških 

Appellentscheidungen). 

 

Mislim, da bi bilo bolje tvegati ta gotovo nenavadni korak, pa potem, čeprav z dodatno zamudo, 

vendarle zastaviti proces uveljavljanja prave, evropsko primerljive lokalne samouprave na solidnih, z 

Ustavo in zakonom usklajenih temeljih, kot pa v naglici sprejeti odločitev, ki poruši vse kriterije za 

nazaj in tudi za naprej. Ob tem še pripominjam, da bi s podaljšanjem mandata občinskim svetom npr. 

za 9-10 mesecev lahko hkrati (takorekoč mimogrede) trajno rešili še en pereč problem: s tem bi se 

vsaj lokalne volitve iz skrajno neprimernega novembrsko- decembrskega obdobja premaknile na 

zgodnjo jesen (september- oktober). Decembrske volitve niso "skrajno neprimerne" zaradi možnih 

vremenskih ovir, ampak predvsem zato, ker novoizvoljeni občinski oblasti praktično onemogočajo 

pravočasno sprejetje občinskega proračuna, ki je pravzaprav eden od najpomembnejših temeljev za 

normalno funkcioniranje predstavniške demokracije. S tega gledišča bi bil pomladanski čas za volitve 

seveda še primernejši od jesenskega. Na državni ravni (glede volitev Državnega zbora) nas bodo do 

tega zaželenega cilja morda kdaj pripeljale kakšne predčasne volitve, na lokalni ravni pa imamo 

priložnost sedaj. Morda kljub tej odločitvi Ustavnega sodišča še ni zamujena. 

 

Državni zbor bi zahtevano uskladitev "mreže občin" z ustavnimi in zakonskimi pogoji lahko dosegel na 

dva načina: ali tako, da bi uskladitev izvedel ob nespremenjenih zakonskih pogojih (potem bi seveda 

moral nekatere že ustanovljene občine, tudi mestne, ukiniti, novih pa ustanoviti mnogo manj) - ali pa 

tako, da bi sedanje dokaj ostre in toge zakonske kriterije (poudarjam še enkrat: ne le za "navadne", 

ampak tudi za mestne občine) ublažil in sprostil. V tem drugem primeru bi potem seveda imel pri 

ustanavljanju občin dosti bolj proste roke - in šele taki, spremenjeni zakonski podlagi, drugačni od 

sedanje, bi potem lahko ustrezala odločba Ustavnega sodišča, kakršna je tale. Ta pa bo - poleg 

nakazanih vsebinskih problemov, vključno s problemom spoštovanja zakonitosti - povzročila še 

dodatne proceduralne in nanje vezane probleme: že tako zamujeni rok za uskladitev "mreže občin" z 

Ustavo se bo zaradi zahtevanih novih referendumov še dodatno bistveno podaljšal, nastalo pa bo tudi 

nezadovoljstvo pri vseh tistih "kandidatkah" za nove občine, ki so se zanašale na spoštovanje sedanjih 

zakonskih kriterijev, ki jih same ne izpolnjujejo, in zato pobud same niso vložile - sedaj pa je Ustavno 

sodišče praktično vsem pobudam ugodilo. Med drugim tudi s preinterpretacijo pomena pogojev iz 13. 

člena ZLS, s katero se ne morem strinjati. Ko bi jo bil naredil vsaj zakonodajalec sam in potem vsaj s 

tako prilagojenim "metrom" primerjal med seboj vse občine, stare in možne nove - ne pa, da je to 

preinterpretacijo naknadno "prineslo" Ustavno sodišče, ki pa zakonodajalčevega neopravljenega posla 

seveda ni ne hotelo ne moglo samo opraviti. 

 

S tistimi deli te odločbe, ki se nanašajo na povsem specifične in med seboj različne posamične 

primere (Destrnik - Trnovska vas, Prihova, Globoka), pa sem soglašal oziroma v enem primeru 

glasoval proti iz manj pomembnih procesnih razlogov. V primeru Šempeter - Vrtojba pa sem seveda 

glasoval proti iz načelnih razlogov, pojasnjenih v tem in v prejšnjih ločenih mnenjih. 
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