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I. 

 

Kot sem napovedal že v svojem odklonilnem ločenem mnenju k odločbi št. U-I-94/94 z dne 23.5.1994, 

ki je bilo dano in odposlano hkrati z odločbo, sem pri odločbi št. U-I-85/94 nekaj dni pred tem glasoval 

za izrek te odločbe, pri kasnejšem sprejemanju obrazložitve pa sem napovedal svoje ločeno mnenje k 

obrazložitvi, s katero se v nekaterih bistvenih točkah ne strinjam. Pri dokončnem sprejemanju besedila 

obrazložitve namreč ni bilo sprejeto moje stališče o vezanosti zakonodajalca na izide referendumov 

(natančnejši prikaz tega stališča v nadaljevanju - pod II.), zato (a ne le zato - glej omenjeno ločeno 

mnenje) sem pri odločbi št. U-I-94/94, kjer je bil že izrek sprejet na podlagi takega, zame 

nesprejemljivega izhodišča, glasoval tudi proti izreku oziroma za to, da bi bilo treba tako odlok o 

referendumskih območjih kakor tudi odlok o razpisu referenduma v celoti odpraviti in pozvati 

zakonodajalca, naj celoten proces oblikovanja novih občin zasnuje na trdnejšem, jasnejšem konceptu 

in kriterijih in naj temu prilagodi tudi zakonske določbe o svoji vezanosti na referendumske izide. Pri 

sprejemanju te, prve odločbe do tega spoznanja še nisem prišel - med drugim tudi zato ne, ker je bilo 

na podlagi mojega prvotno zamišljenega izhodišča zadeve, vključene v prvo odločbo, še možno med 

seboj skladno in neprotislovno rešiti, medtem ko se je pri reševanju preostalih zadev v okviru druge 

odločbe pokazalo, da to ni več mogoče (zaradi česar sem se, kot že rečeno, pri drugi odločbi zavzel 

za odpravo odloka v celoti in za nov pristop k oblikovanju novih občin). 

 

Izhodišče za reševanje vseh teh zadev v prvi in drugi odločbi, za kakršno se je odločila večina, po 

mojem mnenju prav tako ni omogočilo med seboj skladne in neprotislovne rešitve vseh obravnavanih 

primerov, čeprav so neskladnosti na takem izhodišču izdanih odločb seveda manjše kot bi bile na 

mojem izhodišču - toda temu izhodišču sem nasprotoval ne le zaradi teh neskladnosti in protislovij v 

rešitvah posameznih zadev, ki so iz tega izhodišča izvirale, ampak predvsem zato, ker to izhodišče 

zame v nekaterih točkah ustavnopravno ni sprejemljivo. Predvsem zame ni sprejemljivo, da je sprejeto 

izhodišče (v obrazložitvi) skoraj povsem razvrednotilo oziroma razvodenilo vezanost Državnega zbora 

na referendumske izide, ki si jo je Državni zbor s 14. členom ZLS sam predpisal. Tudi po mojem 

mnenju sicer ta vezanost ne bi mogla iti tako daleč, da bi bil zaradi nje Državni zbor prisiljen ustanoviti 

občino, ki očitno ne izpolnjuje ustavnih in zakonskih pogojev - toda le takrat, kadar bi šlo za vnaprej 

znane ustavne ali zakonske pogoje (ustavni pogoj, da gre za eno ali več naselij, torej ne le za del 

naselja, in znanih 11 pogojev iz 13. člena ZLS). V primerih, kadar obstoj teh pogojev ob referendumu 

še ni bil dokončno razjasnjen (primeri Iška vas, Šalovci, Hafnerjevo naselje, Šentvid itd.), bi bilo 

dopustno šteti vezanost na referendumske izide za pogojno - glede na naknadno dokončno ugotovitev 

o obstoju ali neobstoju teh vnaprej znanih pogojev, zlasti še v primerih, ko sta bodisi Odlok sam (s t.i. 

zvezdicami) ali pa odločba Ustavnega sodišča izrecno opozorila na to, da obstoj teh pogojev še ni 

potrjen. 

 

Med take, vnaprej znane pogoje pa ni mogoče šteti tudi pogoja iz drugega odstavka 139. člena 

Ustave, da gre za taka naselja, "ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev". 

 

Zakonodajalec je namreč iz obeh zakonov, s katerima je postavil koncept oblikovanja novih občin 

(ZLS in ZRUO), zavestno izpustil - razen tistih iz 13. člena ZLS - kakršnekoli druge objektivizirane 

kriterije za ugotavljanje te interesne povezanosti in velikosti občin in je ugotavljanje te povezanosti s 

skupnimi potrebami in interesi v celoti prepustil volji prizadetega prebivalstva. Celo v prvi fazi 

oblikovanja odloka o referendumskih območjih, kjer bi glede na ZRUO edino lahko morda brez 

zakonskih meril, ki jih ni bilo, vendarle de facto uveljavil neki svoj koncept o velikosti bodočih občin, 

tega ni storil, ampak je tudi v tej fazi dokaj dosledno sledil predlogom, dobljenim od prizadetega 

prebivalstva (delno jih je korigiral le glede na merila iz 13. člena ZLS). Takega z zakoni in odlokom 

zastavljenega koncepta preoblikovanja občin bi se bil po mojem mnenju Državni zbor dolžan držati 

(podrobnejšo utemeljitev tega stališča glej kasneje pod II.). 
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Referendumske izide bi torej lahko "korigiral" le z manjšimi popravki meja na podlagi tretjega odstavka 

14. člena ZLS, v večji meri pa le zaradi vezanosti na vnaprej znane ustavne in zakonske pogoje v prej 

razloženem smislu. Odločba, zoper katero izražam ločeno mnenje, se je tu postavila na bistveno 

drugačno stališče: po njej naj bi bil Državni zbor vezan "le toliko, kolikor bo na referendumu potrjena 

odločitev lahko vzdržala presojo ustavnosti in zakonitosti tudi kot dokončna odločitev o ustanovitvi 

nove občine", pri čemer pa naj to ne bi bila le presoja o izpolnjenosti vnaprej znanih pogojev (s tem da 

o izpolnjenosti pogoja "povezanosti s skupnimi potrebami in interesi" odloča le izražena volja 

prebivalcev, ne Državni zbor naknadno po kriterijih, ki prej niso bili znani), ampak v bistvu povsem 

prosta, na vnaprej znane kriterije nevezana presoja Državnega zbora o tem, ali po njegovem mnenju 

neko območje ustreza "ustavnemu konceptu občine" ali ne (glej tretji in četrti odstavek obrazložitve 

pod B-II). 

 

Tudi ta odločba za to presojo ne daje nobenih zanesljivih, uporabnih kriterijev (čeprav bi jih moral dati 

zakonodajalec sam in to vnaprej). V omenjenem tretjem odstavku je ta "ustavna koncepcija občine" 

nakazana le z nekaj povsem splošnimi elementi (življenjska skupnost - ozemeljska povezanost - 

mreža medosebnih in sosedskih odnosov - zavest o pripadnosti občini), ki nikakor ne morejo fungirati 

kot kriteriji za zanesljivo, nearbitrarno odločanje niti Državnega zbora niti Ustavnega sodišča v 

morebitnih kasnejših sporih. Na podlagi tako splošnih, nezanesljivih in nepreverljivih elementov nato 

obrazložitev naredi naslednji sklep, pri katerem že vnaprej opozarjam na njegovo izrazito tavtološkost: 

"Če naselja niso povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev na tak način, da bi obsegala 

območje občine kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti, pa so kljub temu vključena v 

referendumsko območje za določitev območja občine, ni mogoče govoriti o območju občine, ki je 

določeno skladno z ustavo in zakonom." Če z redukcijo nebistvenih elementov zreduciramo gornjo 

misel na njeno bistveno vsebino, ostane naslednje: "Če referendumsko območje ne obsega območja 

občine kot temeljne lokalne skupnosti, ni določeno v skladu z ustavo in zakonom." Kdaj je to tako in 

kdaj ne - za presojo o tem pa gornje stališče ne daje nikakršnega uporabnega, zanesljivega kriterija za 

nearbitrarno presojanje. 

 

Podobno je s "kriterijem", navedenim v naslednjem, četrtem odstavku - da "ustavna koncepcija občine 

tudi predpostavlja, da bo bodoča občina glede na število svojih prebivalcev in druge okoliščine 

sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve". Res bi bilo treba šteti, da ustavna koncepcija občine 

to predpostavlja - toda na podlagi te predpostavke bi moral zakon bodisi to splošno ustavno 

predpostavko operacionalizirati do te mere, da bi bila praktično uporabna kot kriterij za nearbitrarno 

presojo, bodisi prepustiti to presojo v celoti (izvzemši kriterije iz 13. člena ZLS) prizadetemu 

prebivalstvu. 

 

Zakonodajalec je očitno izbral to drugo možnost in tudi sam sem ob reševanju spornih zadev v okviru 

te odločbe še zagovarjal rešitev na podlagi spoštovanja tega zakonskega izhodišča. Ko se je ob 

naslednji odločbi to pokazalo za neizvedljivo, sem spremenil stališče in zagovarjal nujno spremembo 

zakonskega koncepta. Odločba pa se je postavila na drugo, zame nesprejemljivo stališče: če teh 

kvantitativnih in drugih kriterijev za nove občine zakonodajalec ni postavil vnaprej, naj si jih pa postavi 

naknadno (z besedami: "To bistvo ustavnega koncepta občine .. pa bo seveda Državni zbor moral 

upoštevati zlasti tudi pri sprejemu zakona o določitvi območja občin"). O sprejemljivosti takega stališča 

bi bilo po mojem mnenju smiselno razpravljati kvečjemu ob pogoju, da bi Ustavno sodišče hkrati 

razveljavilo zakonske določbe o strogi vezanosti Državnega zbora na referendumske izide in mu 

naložilo njihovo ustrezno spremembo, kar bi vsaj naknadno vzpostavilo neko skladnost med 

zakonskimi normami in dejanskim potekom oblikovanja novih občin. Tako pa so zakonske norme o 

vezanosti na referendumske izide ostale nedotaknjene, Ustavno sodišče pa je hkrati dalo Državnemu 

zboru tako rekoč proste roke pri oblikovanju novih občin, če bo le presodil, da neko območje ni v 

skladu z "ustavno koncepcijo občine" - pa čeprav ob oblikovanju referendumskih območij kriterijev za 

to ne on ne prebivalci niso imeli in čeprav ga zakon zavezuje k spoštovanju referendumskih izidov. 

Tako ravnanje je po mojem prepričanju v globokem nasprotju z načeli pravne države, zlasti z načelom 

zaupanja v pravo kot enim od teh načel, in upam, da Državni zbor tega bianco-pooblastila, ki mu ga v 

bistvu daje ta odločba, ne bo izkoristil in da bo vendarle našel pot, kako zagotoviti nastanek življenja 

sposobnih občin ob hkratnem spoštovanju tudi tistih ustavnih in zakonskih norm in načel, ki jih je ta 

odločba žal prezrla. (Kako si to sam predstavljam, sem prikazal v svojem ločenem mnenju v zadevi U-

I-94/94, v sedaj dejansko nastalem položaju pa so najbrž možne tudi še kakšne drugačne rešitve.) 
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II. 

 

Podobno kot v ločenih mnenjih k odločbama št. 90 in 94 tudi v tem ločenem mnenju podrobnejšo 

argumentacijo nekaterih svojih stališč prikazujem kar z izvlečki iz besedila obrazložitve, ki sem ga sam 

predložil v sprejem namesto tistega, ki je bilo kasneje sprejeto. Ti izvlečki se glase: 

 

""Ustava zakonodajalca v tretjem odstavku 139. člena zavezuje le k temu, da mora pred ustanovitvijo 

novih občin izvesti referendum in na njem "ugotoviti voljo prebivalcev na določenem območju", ne da 

bi ga izrecno zavezovala k vsebinskemu upoštevanju te volje. Zakonodajalec sam se je skladno z 

duhom te ustavne določbe s prvim odstavkom 14. člena ZLS zavezal k temu, da bo (z zakonom) 

določil območja občin "v skladu z izraženo voljo ... na referendumu". 

 

V zvezi s tem se postavlja vprašanje, pomembno tudi za rešitev teh spornih zadev, ali bo 

zakonodajalec pri sprejemanju tega bodočega zakona vezan na omenjeno določbo 14. člena ZLS, saj 

Ustava ne predpisuje medsebojne skladnosti zakonov, vsaj izrecno ne, in se s kasnejšimi zakoni lahko 

tudi molče razveljavljajo njim nasprotne določbe prejšnjih, starejših zakonov (načelo: lex posterior 

derogat legi priori). Kljub omenjenemu načelu pa neko temeljno skladnost zakonodaje zahtevajo že 

načela pravne države, zlasti med t.i. sistemskimi zakoni in tistimi, ki pomenijo že njihovo izvedbo. Če 

bi zakonodajalec s takim izvedbenim zakonom hotel spremeniti načela, določena v sistemskem 

zakonu, te možnosti sicer kljub nesistematičnosti takega pristopa z gledišča nomotehnike ni mogoče 

izključiti, vendar pa bi načela pravne države zahtevala, da bi morala biti taka sprememba drugega, 

"sistemskega" zakona v izvedbenem zakonu vsaj praviloma izrecno določena. Pa še v takem primeru 

bi se glede na okoliščine primera lahko upravičeno zastavilo vprašanje, ali ni taka naknadna 

sprememba poprej postavljenih zakonskih načel prekršila načelo zaupanja v pravo (kot eno od načel 

pravne države), zlasti če bi do nje prišlo že med postopkom izvedbe teh načel, ko so prizadeti že 

ravnali skladno s temi načeli, računajoč na njihovo veljavnost - potem pa bi jih zakonodajalec 

nenadoma spremenil. Glede na to bi bilo treba šteti, da je vsaj v procesu oblikovanja prvih občin po 

sedanji ustavi zakonodajalec na to svojo "samoomejitev" v 14. členu ZLS vezan, zato je bilo potrebno 

v tem postopku to upoštevati pri presoji vprašanja, ali bo v posameznem od spornih primerov odločitev 

o določitvi referendumskega območja, če bo na referendumu potrjena, lahko vzdržala presojo 

ustavnosti in zakonitosti tudi kot dokončna odločitev o ustanovitvi nove občine. Nesprejemljivo in tudi 

neskladno z načelom zaupanja v pravo kot enim od načel pravne države bi namreč bilo, če bi 

zakonodajalec rešitev, ki jo je z Odlokom prebivalcem nekega območja sam določil kot sprejemljivo, 

po njihovem referendumskem soglasju s tako rešitvijo spremenil, češ da ni skladna z Ustavo. 

 

V takih primerih bi torej moral zakonodajalec svojo presojo ustavne dopustnosti predložene rešitve 

opraviti že pred sprejetjem Odloka - in če je morda ni ali pa je bila njegova presoja napačna, je v 

primeru spora dolžno to presojo opraviti Ustavno sodišče. Nadaljnje vprašanje, na katero je bilo 

potrebno odgovoriti pred reševanjem posameznih spornih vprašanj, je bilo vprašanje razmerja med 

prvim odstavkom 14. člena ZLS (o vezanosti Državnega zbora na referendumsko izraženo voljo) in 

tretjim odstavkom, ki se glasi: "Državni zbor lahko izjemoma sprejme popravke meja občine v 

primerih, ko ugotovi, da so si referendumske odločitve v nasprotju." Od interpretacije te določbe je 

namreč odvisno, ali bodo v spornih primerih, obravnavanih v tej odločbi Ustavnega sodišča, 

izpodbijane določbe Odloka omogočale, da bo pri sprejemanju zakona o ustanovitvi občin večinsko 

izražena volja na referendumih upoštevana ali ne - oziroma, ali bo dejstvo, da je Odlok zagotovil v 

vseh tu obravnavanih (in še mnogih drugih) spornih primerih, da se bo volja prebivalcev na spornih 

območjih ugotovila posebej, čeprav znotraj večjega referendumskega območja, hkrati zagotovilo tudi 

spoštovanje te volje v smislu prvega odstavka 14. člena ZLS. 

 

Tretji odstavek je gotovo treba razumeti kot izjemo od prvega odstavka, ko bo med dvema 

referendumskima odločitvama, ki si bosta v nasprotju, zakon seveda lahko sledil le eni. Pomembno je, 

da sme to zakonodajalec storiti le izjemoma (da se to torej ne sme sprevreči v prevladujoče pravilo), 

predvsem pa, da sme v primerih nasprotujočih si referendumskih odločitev sprejeti le "popravke meja 

občine" (namreč meja bodoče občine, torej meja referendumskega območja - drugačna razlaga te 

določbe bi bila nesmiselna). Ta izjemna določba dovoljuje torej le manjše, nebistvene spremembe 

referendumskih območij - ne pa npr. tega, da bi dve enako veliki in enako poseljeni območji z 

Odlokom združili v enotno referendumsko območje, potem pa da bi na podlagi referendumske 

odklonitve te združitve v eni od obeh polovic šteli izločitev te polovice v samostojno občino le za 
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"popravek meja" prvotno predvidene skupne občine. Za "popravek meja" prvotno predvidene občine bi 

šlo torej lahko le v primeru, če izguba izločujočega se dela (ali naknadna priključitev nekega 

dodatnega manjšega območja) za preostanek območja ne bi pomenila bistvene spremembe, pri 

čemer za presojo bistvenosti te spremembe seveda niso relevantni samo objektivni, ampak tudi 

subjektivni elementi (mnenje oziroma volja prebivalcev tega dela območja, ali je zanje sprejemljiva tudi 

občina s takim manjšim ozemeljskim in prebivalstvenim zmanjšanjem ali povečanjem - pri čemer 

seveda ne bo mogoče zahtevati, da bi bila ta volja izrecno referendumsko ugotovljena, saj potem ne bi 

bilo takih referendumov nikdar konec, ampak se bo treba zadovoljiti tudi z drugačnimi izrazi te volje ali 

celo s posrednim ugotavljanjem njene večje ali manjše verjetnosti). Kadar se na ta način manjši del 

območja, ki bi ga ena občina izgubila, ne bi priključil sosednji občini (seveda spet kot njen manjši, 

nebistven del, drugače tam ne bi bil to le "popravek njenih meja"), ampak bi bilo iz poprejšnjega 

poteka postopka jasno, da gre tu za samostojno občino, potem oblikovanja take nove občine sicer ne 

bi bilo mogoče pojmovno spraviti pod pojem "popravek meja prej predvidenih občin", kljub temu pa bi 

bilo najbrž nesmiselno to določbo razlagati tako togo, da bi bilo tudi v povsem jasnih in nespornih 

primerih treba za to novo občino najprej ponoviti referendum in jo šele potem z zakonom ustanoviti. V 

primerih, kadar zaradi nasprotujočih si referendumskih odločitev posameznih večjih delov istega 

območja ne bo mogoča ustanovitev občin le z manjšimi "popravki prvotno predvidenih meja" teh občin, 

bo pa seveda ponovitev referendumov, po potrebi na drugače zaokroženih referendumskih območjih, 

neizbežna. Prav tako seveda tudi v primeru, kadar znotraj nekega območja sicer ne bo med seboj 

nasprotujočih si referendumskih odločitev posameznih delov, ampak bo celotno območje predlagano 

ustanovitev občine na tem območju z večino glasov odklonilo. 

 

Zaradi vezanosti zakonodajalca na referendumsko izraženo voljo namreč zakonska ustanovitev take 

občine ne bo možna - vprašanje pa je, kdaj bo možna interpretacija referendumskega negativnega 

odgovora na predlog ustanovitve take občine v smislu, da to nedvomno pomeni pozitiven odgovor na 

predlog za ustanovitev nekih drugačnih občin. V primeru večjega števila referendumskih izidov, ki 

zakonodajalcu - ob relativno ozkem manevrskem prostoru, ki si ga je sam začrtal z majhnim obsegom 

izjem, dopustnih po tretjem odstavku 14. člena ZLS - ne bi omogočali takojšnje ustanovitve vseh novih 

občin, ampak ki bi zahtevali dodatne referendume, bi bil seveda lahko ogrožen tudi celoten proces 

uvajanja lokalne samouprave v ustavnopravnem roku, to je do konca letošnjega leta. Ali bi bilo v 

takem primeru dopustno ustrezno spremeniti določbo tretjega odstavka 14. člena ZLS, je vprašanje, ki 

ni predmet tega postopka in na katero zato v tej odločbi ni potrebno odgovoriti."" 
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