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Glasoval sem proti tretji točki izreka, s katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, 

da izpodbijani odlok ne vsebuje določb o razpisu referenduma še na dodatnih osemnajst območjih. 

 

Nisem namreč mogel soglašati s tem, kako večina razlaga vsebino določbe 13. in 13.a člena Zakona o 

lokalni samoupravi. Odločba v izreku sicer ne odgovori izrecno na vprašanje, ali je to, da Državni zbor 

na teh območjih ni razpisal referenduma, morebiti v neskladju (tudi) z zakonom. Vendar je iz 

obrazložitve dovolj zanesljivo razvidno stališče večine, da tudi zakon zahteva (vsekakor pa omogoča), 

da se referendumi razpišejo tudi na navedenih območjih. Moje stališče do tega vprašanja pa je 

drugačno. 

 

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-13/94 z dne 21.1.1994 (OdlUS III, 8) ob presoji ustavnosti Zakona 

o lokalni samoupravi navedlo, da načelo pravne države (2. člen Ustave) oziroma pravne varnosti kot 

eden njegovih bistvenih elementov med drugim zahteva, da morajo biti pravna izhodišča za vedenje in 

ravnanje pravnih subjektov vnaprej določena ali vsaj določljiva. V odločbi št. U-I-183/94 z dne 9.11. 

1994 (OdlUS III, 122) pa je od zakonodajalca zahtevalo, naj pri ustanavljanju občine upošteva ustavne 

in zakonske pogoje, ki jih je zakonodajalec sam določil kot vsebinske pogoje po ZLS. 

 

Pri ocenjevanju ustavnosti izpodbijanega odloka sem sicer upošteval, da je referendum samo 

posvetovalen in da izid referenduma za Državni zbor ni zavezujoč. Vendar pa bo moral imeti 

zakonodajalec za to, da ne bo ustanovil občine na določenem območju, kjer se bodo volivci večinsko 

odločili za oblikovanje občine, utemeljene razloge. V poštev pa prihajajo le razlogi, ki jih ob razpisu 

referenduma še ni mogel predvideti (na primer takšni izidi na posameznih območjih, ki si med seboj 

nasprotujejo). Zato izhajam iz predpostavke, da presoja, ali je izpodbijani odlok v skladu z Ustavo (in 

zakonom), vključuje tudi presojo, ali območje, na katerem se razpisuje referendum, izpolnjuje ustavne 

(in zakonske) kriterije za oblikovanje občine. 

 

Ustavno sodišče se je lahko prepričalo, da se Državni zbor že pri ustanovitvi prvih občin ni "togo" držal 

meril, ki si jih je sam določil v 13. in 13.a členu ZLS. Ustanovljene so bile številne občine, ki nimajo 

5000 prebivalcev, pa tudi nekatere občine, ki ne zagotavljajo vseh pogojev, navedenih v 13. členu 

ZLS. 

 

Člen 13.a sicer res dopušča, da ima posamezna občina zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, 

zgodovinskih ali gospodarskih razlogov lahko izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev. Vendar bi 

moral Državni zbor (pa tudi Ustavno sodišče, če samo dovoli oziroma ukaže izvedbo referenduma na 

takšnem območju), oceniti in utemeljiti, ali za ustanovitev občine na takšnem območju obstajajo takšni 

izjemni razlogi. Sama ugotovitev, da med že ustanovljenimi občinami vsaj tretjina občin ne dosega z 

zakonom določene spodnje meje števila prebivalcev, še ne pomeni, da so te občine oblikovane v 

skladu z zakonom. 

 

Ravno tako ne morem soglašati s tem, da so določbe 13. člena ZLS zgolj "programske" in da je za 

izpolnjevanje tam navedenih pogojev "pomembno" (ali torej tudi zadošča?) da je mogoče na območju 

ugotoviti obstoj individualnih in javnih potreb, katerih zadovoljevanju so namenjene te institucije. 

Ugotavljam, da je obstoj takšnih potreb mogoče ugotoviti povsod, kjer živijo civilizirani ljudje. 

 

Kriterije, ki so za razlago 13. in 13. a člena ZLS uporabljeni v odločbi, razumem kot ex post 

utemeljevanje ravnanja Državnega zbora pri dosedanjem ustanavljanju občin. Prepričan sem, da z 

upoštevanjem pravil razlage predpisov nobeden od pravnih subjektov, ki so se potegovali za 
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ustanovitev občine, ni mogel vnaprej predvideti ravnanja Državnega zbora v posameznih takšnih 

primerih in vem za nekaj primerov krajevnih skupnosti, ki so začele postopke za ustanovitev 

samostojne občine, pa postopka niso nadaljevale, ko so se seznanile z vsebino 13. in 13 a člena 

Zakona o lokalni samoupravi. 

 

Zaradi uporabe zakona na način, ki ga vnaprej ni bilo mogoče predvideti - po moji oceni gre sicer za 

kršitev zakona - je Državni zbor pri ustanavljanju občin ravnal arbitrarno. 

 

Odločitev Ustavnega sodišča pa pomeni v bistvu stališče, naj bo zakonodajalec pri tem arbitriranju 

dosleden. Mogoče - glede na to, da je zakonodajalec sicer sprejel zakonska merila za ustanavljanje 

občin, ki so se pa že ob prvi njihovi uporabi pokazala za neprimerna - do spremembe ZLS drugačna 

rešitev tudi ni praktično mogoča: čeprav ni v skladu z 2. členom Ustave, pa omogoča vzpostavitev z 

ustavo skladne teritorialne mreže občin. 

 

Soglašam namreč z nosilnimi razlogi v obrazložitvi k tretji točki izreka, s katerimi Ustavno sodišče 

utemeljuje, da so območja, na katerih so z izpodbijanim odlokom predlagane nove občine, po svojih 

značilnostih povsem primerljiva z območji že ustanovljenih občin ter da niso v neskladju z ustavnim 

konceptom občine. Soglašam tudi z ugotovitvijo, da so tudi območja, ki se še potegujejo za 

ustanovitev občin, in so navedena v tretji točki izreka odločbe, primerljiva z območji sedanjih občin in 

tudi ustrezajo ustavni zasnovi občine kot temeljne lokalne skupnosti. 
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