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I. 

 

Proti izreku te odločbe sem glasoval iz naslednjih razlogov: a) proti 1. točki izreka zato, ker po mojem 

razumevanju tretjega odstavka 139. člena Ustave člena 2 in 3 Zakona o ustanovitvi občin (ZUODNO) 

nista v skladu z Ustavo že zato, ker (oziroma tam, kjer) pred ustanovitvijo določene občine prebivalci 

niso bili na referendumu vprašani za mnenje prav o ustanovitvi te in take občine, ne pa zato, ker bi jih - 

potem ko jih o takem ali drugačnem teritorialnem obsegu konkretne občine ni nihče vprašal in po 

prejšnjih odločbah Ustavnega sodišča to tudi ni bilo nujno - obvezno morali vprašati le za mnenje o 

imenu in sedežu te konkretno ustanovljene občine (kadar je to sporno); b) proti 2. točki izreka zato, ker 

ta odločitev Ustavnega sodišča v povezavi s prejšnjimi očitno zahteva od zakonodajalca izvedbo več 

referendumov (najprej enega o tem, kakšne občine naj se ustanovijo, katerega izid praviloma ni 

zavezujoč ali vsaj ni nujno zavezujoč, in nato, ko se ustanovijo tudi drugačne občine od predlaganih, 

še enega o tem, kako pa naj se imenujejo te konkretno že ustanovljene občine in kje naj imajo sedež, 

kadar je to sporno) - čeprav po mojem mnenju taka razlaga tretjega odstavka 139. člena Ustave ni v 

skladu ne s črko ne z duhom te ustavne določbe, ki govori le o enem referendumu in to izrecno o 

takem, ki se opravi pred ustanovitvijo občine in ne po njej; c) proti 3. točki izreka pa zato, ker bi Zakon 

o lokalni samoupravi (ZLS) sicer tudi po mojem mnenju moral določati postopek in kriterije za 

določanje imena in sedeža občine, vendar pa je po mojem mnenju protiustaven zlasti zato, ker štejem 

zakonsko določanje imena in sedeža občine za poseg v ustavno zagotovljeno avtonomijo občin, ki je 

lahko ustavno dopusten le ob ustanovitvi nove občine, da ta sploh lahko začne delovati (kolikor že v 

tej fazi zakonodajalec ni vezan na rezultat posebnega referendumskega vprašanja o tem), potem pa bi 

morala občina imeti pravico, da ob spoštovanju zakonsko določenega postopka in kriterijev oboje 

določa oziroma spreminja sama. 

 

II. 

 

(k 1. točki izreka) 

 

Prva točka izreka po mojem mnenju tudi ni v skladu z dosedanjimi odločbami Ustavnega sodišča o 

ustanavljanju občin. Iz slednjih namreč izhaja, da je bilo ljudi po vsej Sloveniji sicer treba vprašati, 

kakšne občine (teritorialno) želijo oziroma točneje, ali so za tistih 340 takrat predlaganih - toda v 

primeru kasnejše ustanovitve ozemeljsko drugačnih občin (147 namesto 340) jih za mnenje o 

ustanovitvi teh drugačnih občin ni bilo treba še enkrat vprašati. S tem stališčem se mi ne zdi združljivo 

stališče, da pa je za manj pomembno odločitev (ne o obsegu, ampak le o imenu konkretne občine) 

referendum obvezen. 

 

S tega gledišča se mi zdi sporno tudi to, da se pri utemeljevanju tega stališča obrazložitev v 6. točki 

sklicuje na nemško in italijansko ureditev, ki obe omogočata določitev imena občine šele po pridobitvi 

njenega mnenja - čeprav vsaj nemška to pridobitev mnenja prizadete občine kategorično in striktno 

zahteva tudi ob vsaki spremembi prvotno predvidenega teritorialnega obsega nove občine (ob vsakem 

spremenjenem predlogu obvezno znova), kjer pa naše ustavno sodišče tega primerjalnopravnega 

argumenta ni upoštevalo. 
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III. 

 

(k 2. točki izreka) 

 

Zgoraj pod I. sem zapisal, da 2. točka izreka pravzaprav zahteva izvedbo dveh referendumov - po 

prvem (o obsegu) še drugega (o imenu in sedežu medtem ustanovljenih drugačnih občin, kadar je pri 

njih to dvoje sporno), s čimer da taka zahteva o referendumu po ustanovitvi občine pride v očitno 

nasprotje z določbo čl. 139/III Ustave, ki govori le o enem referendumu in to pred ustanovitvijo občine. 

Temu mojemu stališču bi se morda dalo vsaj deloma ugovarjati tako, da 2. točka izreka praviloma (za 

naprej) zahteva izvedbo tudi tega drugega referenduma še pred ustanovitvijo občine in da le v sedaj 

že nastalem položaju zahteva, naj se v spornih primerih ta drugi referendum izvede vsaj naknadno - 

oziroma pred tem, ko bo Državni zbor pred iztekom postavljenega tri in polletnega roka ponovno 

odločal o ustanovitvi tokrat z ustavno koncepcijo skladnih občin (v tem smislu bi bili torej tudi ti 

referendumi izvedeni pred dokončno ustanovitvijo pravih, z Ustavo skladnih občin - ostaja seveda 

vprašanje, kaj pa pri tistih občinah, ki jih ne bo treba "ponovno ustanavljati", ker so bile že prvič 

ustanovljene v skladu z vsemi ustavnimi in zakonskimi kriteriji, le ime ali sedež sta morda še sporna). 

Toda tudi pri takem pogledu ostaja neskladje s črko in duhom tretjega odstavka 139. člena Ustave, ki 

zahteva referendum, "s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju" in torej to 

"določeno območje" ne bi smelo biti pri prvem referendumu eno, pri drugem pa povsem drugačno. Če 

morda ni nedopustno ustavno predvideni en referendum razdeliti na dva, češ, to je le tehnika izvedbe, 

pa gotovo ni dopustno pri taki razdelitvi enkrat spraševati za mnenje en krog ljudi, drugič pa povsem 

drugega. 

 

Končno se mi zdi taka ureditev v nasprotju tudi z ugotovitvijo v 7. točki obrazložitve, kjer na koncu 

odločba sama pravi, da mora po Ustavi zakonodajalec opraviti referendum "o vseh sestavinah 

ustanovitvenega akta" občine - to pa vsekakor nista samo ime in sedež, ampak na prvem mestu 

ozemeljski obseg občine. O tej bistveni sestavini ustanovitvenega akta posamezne občine Ustavno 

sodišče celo v izreku svoje odločbe št. U-I-144/94 (OdlUS III,95) referenduma ni zahtevalo in je 

dopustilo oblikovanje območja občine tudi brez ponovitve referendumov o ozemeljsko drugače 

oblikovanih občinah - v obrazložitvi pričujoče odločbe pa v nasprotju s tem govori o nujnosti 

referenduma "o vseh sestavinah ustanovitvenega akta" občine. 

 

Nadaljnja vprašanja se mi zastavljajo v zvezi s stališči v 12. točki obrazložitve, po katerih bo "z 

referendumom izražena volja prebivalcev glede imena in sedeža občine praviloma zavezovala 

zakonodajalca", ta pa naj bi moral izdelati kriterije, "ker bodo le vnaprej določeni kriteriji zagotavljali, da 

pri določanju imena in sedežev občin ne bo prihajalo do različnega ravnanja zakonodajalca v enakih 

oziroma podobnih primerih, in bodo preprečevali arbitrarno odločanje". Tako se mi postavlja 

vprašanje, kakšen smisel ima razpisovati referendum o (spornem) imenu ali sedežu občine, če po 

naknadno zakonsko določenih kriterijih to za zakonodajalca sploh ne bo več sporno in bo vnaprej 

jasno, da je po teh kriterijih zakonita le še ena od prej dveh ali več možnih rešitev. Čemu to edino 

možno rešitev še dajati na referendum? Če bi bila ta rešitev na referendumu zavrnjena, bi jo bilo kljub 

temu treba uzakoniti, saj bi bila le ta v skladu z zakonom. 

 

Poglejmo to na konkretnih primerih: 

 

- Čemu v občini Destrnik - Trnovska vas spraševati na referendumu, ali naj bo sedež v prvem ali v 

drugem kraju, če bo, recimo, že po zakonskih kriterijih jasno, da mora biti to npr. Destrnik (glede na 

velikost, prometne zveze itd.)?  

 

- Čemu v občini Kuzma spraševati, ali je večina za spremembo imena in sedeža, če se vnaprej ve, kje 

je večina, in če bodo sedanje zahteve te večine prebivalcev v zakonu že zapisane kot zakonski kriteriji 

za izbiro (velikost, prometne zveze, tradicija itd.)? 

 

- Čemu v občini Vipava spraševati, ali večina pristaja na dvojno poimenovanje Vipava - Podnanos, če 

pa bo po zakonskih kriterijih za take primere morda dvojno poimenovanje obvezno - tudi če večina (iz 

večjega kraja oziroma dela občine) takemu dvojnemu poimenovanju nasprotuje? 
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- Drugače je morda v občini Sveti Jurij, če bosta po zakonskih kriterijih dopustni obe imeni (Sveti Jurij 

ali Videm ob Ščavnici), kjer naj potem res odloči referendum, ali v občini Moravske Toplice, če morda 

ne sedeža ne imena ne bo mogoče enoznačno določiti že kar na podlagi zakonskih kriterijev. 

 

Skratka, čemu dražiti ljudi z obveznostjo referendumov v primerih, kjer njihov izid glede na zakonske 

kriterije ne bo mogel imeti nikakršnega vpliva? 

 

 

 

IV. 

 

(k 3. točki izreka) 

 

Zakon bi, kot že rečeno, moral občini dopustiti, da si prvotno določeno ime in prvotno določeni sedež 

kasneje (že s prvim statutom, morda obvezno na podlagi referenduma, ki ga sama razpiše) lahko tudi 

spremeni. Kateri naj bi bil tisti močnejši javni interes, ki naj bi upravičeval državno vsiljevanje imen in 

sedežev samoupravnim občinam, mi ni jasno. Zakon bi glede imena morda smel občine v njihovi izbiri 

kvečjemu omejiti le na geografska imena oziroma pojme in omogočiti državno intervencijo v primeru 

morebitnih enakih ali preveč podobnih imen - pri izbiri sedeža pa sploh ne vidim razloga za kakršnokoli 

zakonsko predpisovanje občinam, po kakšnih kriterijih si smejo določati svoj sedež. Če se namesto za 

večji kraj odločijo za manjšega, zakaj pa se ne bi smeli? To bi bili gotovo skrajno izjemni primeri - a če 

bi kje izjemoma do take večinske volje lokalnega prebivalstva vendarle prišlo, čemu bi zakonsko 

preprečevali njeno spoštovanje in uveljavitev? 

 

 

Matevž Krivic 


