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1. Izrek sem lahko podprl. V tem mnenju pa na kratko pojasnjujem dva drobnejša, a ne 

docela zanemarljiva pomisleka, ki sem ju imel glede obrazložitve. 

 

2. Prvi, pomembnejši, se nanaša na poudarek iz 22. točke obrazložitve odločbe, da prvi 

odstavek 140. člena Ustave ne zahteva, da mora zakonodajalec v primeru, ko določeno 

nalogo opredeli kot izvirno pristojnost občine, omogočiti, da občina to pristojnost izvaja 

popolnoma samostojno in brez zakonskih okvirov oziroma omejitev; temveč zgolj to, da 

mora zakonodajalec v takem primeru lokalni skupnosti omogočiti, da vsaj deloma odloča 

o izvrševanju te naloge. Po moji presoji tovrstna opredelitev obveznosti zakonodajalca ni 

najbolj ustrezna, pa čeprav se odločba tu naslanja tudi na preteklo presojo.1 

 

3. Besedna zveza "vsaj deloma" ni posebej določna opredelitev minimalnega obsega 

samostojnega oziroma avtonomnega urejanja nalog s strani občine, navaja pa na sklep, 

da vsaj pogojno zadošča že vsak (še tako majhen) ne-ničelni obseg avtonomnega 

urejanja, ki je prepuščen občini. Po moji presoji tak sklep ne bi bil povsem skladen ne z 

zahtevami Ustave ne s celovitim razumevanjem Evropske listine o lokalni samoupravi (v 

nadaljevanju MELLS),2 katere temeljna načela se je pri urejanju lokalne samouprave 

Slovenija zavezala upoštevati.3 

 

4. Merilo za določanje izvirnih pristojnosti občin je obveznost zagotoviti skupne potrebe in 

interese prebivalcev.4 Kot jo opredeljuje prvi odstavek 3. člena MELLS, lokalna 

samouprava pomeni "pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 

                                            
1 Odločba se tu sklicuje na zgodnejšo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-97/05 z dne 7. 7. 2005 
(Uradni list RS, št. 69/05, in OdlUS XIV, 69), 9. točka obrazložitve. 
2 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Uradni list RS, št. 57/96, MP, št. 15/96. 
3 Tako je Ustavno sodišče med drugim že poudarilo v odločbi št. U-I-312/08 z dne 20. 5. 2010 
(Uradni list RS, št. 47/10), 24. točka obrazložitve, ki vsebuje še nekaj upoštevnih poudarkov. 
4 Prav tam, 25. točka obrazložitve. 
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opravljajo bistveni5 del javnih zadev v okviru svojih nalog". To besedilo (kot odraža že 

sklic na "meje zakona") sicer zakonodajalcu prepušča določeno polje proste presoje, kot 

izhaja tudi iz komentarja nadzornega odbora MELLS oziroma Kongresa lokalnih in 

regionalnih oblasti Sveta Evrope k prvotnemu obrazložitvenemu poročilu MELLS, ki 

poudarja, da listina ne predpisuje določene stopnje avtonomnosti, ki bi jo zakonodajalec 

moral podeliti lokalnim skupnostim, da pa bi listini nasprotoval popoln odrek pristojnosti 

za urejanje.6 Vendar pa hkrati ne gre spregledati, da je eno od pomembnih načel listine 

tudi načelo subsidiarnosti: tretji odstavek 4. člena MELLS namreč določa, naj javne 

naloge "po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so državljanom najbližje", dodelitev naloge 

drugim oblastem pa naj "bi morala biti utemeljena z obsegom in naravo take naloge in 

zahtevami za učinkovitost in gospodarnost". Tudi ta vidik poudarja omenjeni komentar k 

obrazložitvenemu poročilu MELLS, ki načelo subsidiarnosti razume kot ključno vodilo pri 

opredeljevanju "bistvenega [oziroma pomembnega] dela javnih zadev" iz prvega odstavka 

3. člena MELLS, pa tudi "temeljnih pooblastil" iz prvega odstavka 4. člena MELLS.7 Da je 

pri razmejevanju nalog poleg 140. člena Ustave treba upoštevati načelo subsidiarnosti iz 

MELLS, je v svoji presoji navsezadnje poudarilo tudi že Ustavno sodišče.8 

 

5. Kot rečeno, sem v pričujoči zadevi sicer brez težav podprl izrek, saj tudi mene 

nagovorijo konkretni razlogi za odločitev v tej zadevi. V predhodnih točkah tega mnenja 

pa sem skušal ponazoriti, zakaj se mi na načelni ravni zdi vsaj premalo natančna, če ne 

tudi pretirano zadržana opredelitev Ustavnega sodišča, da se v primerih, ko 

zakonodajalec določeno nalogo opredeli kot izvirno pristojnost občine, od njega zahteva 

zgolj to, da občini "vsaj deloma" omogoči tudi urejanje te naloge. Po moji presoji bi občini, 

kadar gre za njene izvirne pristojnosti, moralo biti prepuščeno urejanje nalog v obsegu, ki 

ga zahteva načelo subsidiarnosti, kar lahko v posameznem primeru pomeni tudi zahtevo, 

da mora biti občini prepuščeno urejanje konkretne naloge v pretežnem delu in ne zgolj 

"deloma". 

 

6. Drugi, sistemsko še nekoliko drobnejši pomislek, pa se nanaša na obrazložitev iz 

odločbe glede pojma "gravitacijsko območje", za katerega predlagateljica trdi, da je 

nejasen, za nanj sklicujoče se zakonske določbe pa, da so v neskladju z načelom 

jasnosti in pomenske določljivosti iz 2. člena Ustave. Odločba (v 27. točki obrazložitve) 

povzema opredelitev iz Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki v 5. točki prvega 

odstavka 4. člena določa, da je gravitacijsko območje "določeno geografsko območje 

sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov 

gravitirajo k določenemu središču, kjer se organizira lekarna oziroma podružnica lekarne 

za preskrbo prebivalcev tega območja", pri čemer se povprečno število prebivalcev na 

                                            
5 Citirano besedilo navajam po zakonu o ratifikaciji – v angleškem izvirniku besedilo uporablja 
zvezo "substantial share of public affairs", ki jo je odločba Ustavnega sodišča št. U-I-97/05 (v prvi 
povedi 9. točke obrazložitve) ustrezneje navedla kot "pomemben delež javnih zadev". 
6 Glej Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, A contemporary commentary by the 
Congress on the explanatory report to the European Charter of Local Self-Government, Report  
CG-FORUM(2020)02-05final, 7. 12. 2020, str. 11–12. 
7 Prav tam, str. 18–19. 
8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-312/08, 25. točka obrazložitve. 
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določenem gravitacijskem območju "ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov o 

stalnem prebivališču". Odločba ugotavlja, da predlagateljica ni utemeljila nejasnosti tega 

pojma oziroma tega, zakaj "ob upoštevanju vseh zakonskih meril za določitev mreže 

lekarniške dejavnosti ne more ugotoviti, kaj pomeni gravitacijsko območje in koliko takih 

območij lahko določi v svoji občini", ter da zaradi tega ni mogoča vsebinska presoja 

očitka. 

 

7. Tudi tu bi sam razlogoval za odtenek drugače. Predlagateljica, ki izpodbija zakonske 

določbe, s katerimi so urejeni pogoji za ustanovitev lekarn ali podružnic glede na število 

prebivalcev na gravitacijskem območju, trdi, da zanjo in podobne občine z večjimi naselji 

ni mogoče ugotoviti, kaj naj bi gravitacijsko območje pomenilo. To je mogoče razumeti 

vsaj kot zatrjevanje nejasnosti glede tega, ali naj v primeru večjih naselij kot gravitacijsko 

območje obvelja celotno naselje kot enota ali pa zgolj njegovi posamezni deli (denimo 

četrtne skupnosti), ki naj torej tvorijo manjša gravitacijska območja znotraj naselja. 

Zahteva, da predlagateljica, ki zatrjuje, da ne more zanesljivo ugotoviti vsebine pojma, 

konkretneje utemelji, zakaj tega ne more storiti, je vsaj v tem oziru zelo stroga. 

 

8. Da pojem ni povsem enostavno določljiv, navsezadnje kažejo tudi vesti o sporih zaradi 

stališča Ministrstva za zdravje, da je upoštevno gravitacijsko območje lekarne četrtna 

skupnost in ne mestna občina kot celota;9 medtem ko je prvotna obrazložitev predloga 

zakona navajala, da je bil izraz gravitacijsko območje v predlog vključen zaradi velike 

razdrobljenosti občin in za omogočanje skupne skrbi več sosednjih občin za lekarniško 

dejavnost.10 Slednje navaja na misel, da je bila osrednja pozornost predlagatelja zakona 

ob njegovem sprejemanju usmerjena v določitev minimalnega praga za določitev 

upoštevnega gravitacijskega območja, ne pa v obvezno delitev večjih urbanih središč na 

več manjših gravitacijskih območij.11 Čeprav v Evropi na splošno obstaja veliko različnih 

pristopov k urejanju mreže lekarniške dejavnosti, vključno z demografskimi in 

geografskimi omejitvami, ki lokalnim skupnostim puščajo večje ali manjše polje proste 

                                            
9 Kot so poročali mediji, naj bi o stališču Ministrstva za zdravje, da je gravitacijsko območje lekarne 
četrtna skupnost in ne mestna občina kot celota, na podlagi tožbe Lekarne Ljubljana razsojalo tudi 
že Upravno sodišče – glej vest v časniku Delo, Sodišče ugodilo tožbi za uvrstitev Lekarne 
Vilharjeva v mrežo na območju MOL, 22. 6. 2021, dostopno na 
<https://www.delo.si/novice/slovenija/sodisce-ugodilo-tozbi-za-uvrstitev-lekarne-vilharjeva-v-
mrezo-na-obmocju-mol/> (17. 9. 2021). 
10 Glej Zakon o lekarniški dejavnosti, predlog za prvo obravnavo, EVA 2016-2711-0006, 
obrazložitev k 8. členu na str. 100: "V drugem odstavku se določajo merila za mrežo, uvaja pa se 
tudi nov izraz glede na veljavni ZLD, to je gravitacijsko območje. Danes je na območju RS 213 
občin, ki so izredno razdrobljene, regij pa še nimamo. Ob uvedbi ZLD leta 1992 so bile občine 
velike in so skrbele za lekarniško dejavnost na širšem območju, danes pa so zelo razdrobljene. 
Zato je uveden izraz gravitacijsko območje, ki omogoča, da lahko več sosednjih občin skupaj skrbi 
za lekarniško dejavnost na svojem območju." 
11 V obrazložitvi k 9. členu je predlog navajal, da naj bi se glede na omejitev na 6000 prebivalcev v 
Ljubljani lahko odprlo pet novih lekarn, pri čemer ni bilo razvidno, da bi bilo to pogojeno z 
določitvijo manjših gravitacijskih območij. 
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presoje pri določanju pogojev za odprtje lekarne,12 torej niti ni nujno, kot bi bilo mogoče 

sklepati iz obrazložitve, da je zakon večjim občinam želel dopuščati ali zapovedovati, da 

svoja urbana središča delijo na (kakršnokoli že) število manjših gravitacijskih območij. 

 

9. Res pa gre za očitek, ki bi ga naslovniki lahko naslovili na marsikatero izmed pravnih 

pravil v predpisih, ki jih naslavljajo, še posebno pred razvojem sodne prakse, v kateri bi 

se to pravilo uporabljalo in po potrebi razlagalo; ter v konkretni zadevi tudi za očitek, ki ga 

je predlagateljica v svojih vlogah bolj mimogrede omenila kot podrobno razdelala. Zato 

tudi ta pomislek ni bil tolikšen, da zaradi njega ne bi mogel podpreti predlagane odločitve. 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

         Sodnik 

 

                                            
12 Glej poročilo Svetovne zdravstvene organizacije, The legal and regulatory framework for 
community pharmacies in the WHO European Region, World Health Organization, Regional Office 
for Europe, København, 2019, str. 18–26. 


