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I. 

 

V celoti soglašam z razlogi, ki jih v svojem ločenem mnenju navaja sodnik Testen v prid stališču, da 

gre pri točki II izreka pravzaprav za nosilne razloge odločitve (ki sodijo v obrazložitev) in ne za izrek v 

pravem pomenu besede. Tem razlogom samo še dodajam nekatere primerjalnopravne argumente.  

 

V evropskem ustavnem sodstvu, zlasti v Nemčiji in Italiji, so se v povojni praksi, zlasti močno v 

zadnjem desetletju, razvile tako imenovane "nove tehnike odločanja", o katerih so poglobljeno 

razpravljali tudi na VII. konferenci evropskih ustavnih sodišč leta 1988 v Lizboni in ki jih je v zadnjem 

letu postopno začelo uvajati v svojo prakso - ob mojem polnem soglasju in sodelovanju - tudi naše 

ustavno sodišče. Najpomembnejše med njimi so "ustavnokonformna razlaga" (nerazveljavitev zakona, 

kadar je ena izmed možnih razlag zakona skladna z ustavo, druge pa ne), "gola ugotovitev 

neustavnosti" (brez formalne razveljavitve) in "poziv zakonodajalcu". Prvo "novo tehniko" je naše 

ustavno sodišče prvič uporabilo v zadevi U-I-108/91, ko je sporni drugi odstavek 145.b člena zakona o 

podjetjih samo ob eni izmed možnih razlag spoznalo za skladnega z ustavo, drugo "novo tehniko" 

pred kratkim v zadevi U-I-66/93, ko je na pobudo nekega zapornika spoznalo neko določbo zakona o 

izvršilnem postopku za (delno) neskladno z ustavo, ne da bi jo zato razveljavilo - tretje "nove tehnike" 

pa, čeprav sem to sam občasno že predlagal, še ni uporabilo. Gre za tako imenovani poziv 

zakonodajalcu, naj zakon, ki ga ustavno sodišče spozna za (začasno) "še-ne-neskladnega z ustavo", 

v določenem roku ali v primernem času ustrezno spremeni ("Appellentscheidungen", "sentenze di 

indirizzo").  

 

V pričujočem primeru generalna uporaba nobene od teh "novih tehnik" ni potrebna oziroma ne pride v 

poštev, ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo (člen 95/1 ZLS) preprosto in v celoti razveljavilo 

(glej izrek pod I.). Ob tem bi bilo sicer možno in utemeljeno pozvati zakonodajalca k pravočasni in 

ustrezni nadomestitvi razveljavljene določbe z novo - toliko bolj, ker s to razveljavitvijo ni nastala le 

običajna "pravna praznina", ampak odsotnost zakonske ureditve, nujno potrebne za čimprejšnjo 

likvidacijo protiustavnega stanja oziroma za čimprejšnjo uskladitev stanja na področju lokalne 

samouprave z novo ustavo. Tak "dodatni" poziv zakonodajalcu (poleg razveljavitve izpodbijane 

določbe) je torej možen, seveda pa še toliko bolj sodi le v obrazložitev in ne v izrek, če vemo, da v 

Nemčiji in Italiji celo v primeru prave "Appellentscheidung" (kadar torej izpodbijanega zakona ni 

mogoče razveljaviti in ustavno sodišče delno "ugodi" predlagatelju le s pozivom zakonodajalcu, naj 

izpodbijano ureditev spremeni) ustavno sodišče ta "apel" uvrsti le v obrazložitev in ne v izrek svoje 

odločbe. V ilustracijo te trditve navajam le nekaj značilnih odlomkov iz komparativne študije 

(komparacija italijanskega in nemškega ustavnega sodstva) Jorga Luthra: Die italienische 

Verfassungsgerichtsbarkeit (Nomos, Baden-Baden, 1992):  

 

- Uvrščanje teh odločb (Appellentscheidungen, sentenze di indirizzo) v ustavno procesno pravo 

predstavlja problem že zato, ker jih ne karakterizira lasten standardiziran obrazec tenoriranja, temveč 

pogosto le oblika "obiter dictum" /obrobne pripombe - op.M.K./. (Op. cit., str. 127.) 

 

- Te izjave ustavnega sodišča se procesnopravno obravnavajo le kot sestavni deli razlogov sodbe, ne 

kot posebne glavne ali stranske odločbe. (Op. cit., str. 128.) 

 

- V Italiji in Nemčiji predstavlja zagovor teh oblik odločb problem. Formalno jih je možno legitimirati z 

obveznostjo utemeljitve sodbe ... Odpravljanje 'ustavnoimperfektnih pravnih položajev', izpolnjevanje 

'ustavnih nalogov' in preprečevanje 'tega, da bi zakoni postali protiustavni', ni možno s togimi 

odločbami, temveč le s fleksibilnimi prehodi, posredovanji in približevanji ustavnemu stanju. (Op. cit., 

str. 129.)  
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- V Italiji se štejejo "nosilni razlogi" le kot interpretacijsko sredstvo za izrek odločbe, ne pa kot v Zvezni 

republiki Nemčiji in v novejšem času v Španiji kot posebni obvezujoči sestavni deli odločbe. (Op. cit., 

str. 132.) /Op.M.K.: Tudi v Nemčiji seveda "nosilni razlogi" spadajo v obrazložitev, ne v izrek odločbe, 

le da jim nemško ustavno procesno pravo - glede na posebno ureditev v nemškem zakonu o 

ustavnem sodišču - pripisuje skoraj enako obvezujoč učinek kot samemu izreku, ki ga ti "nosilni 

razlogi" pojasnjujejo. Tudi pri nas bo - še zlasti, če bo v novem zakonu o ustavnem sodišču potrjena 

nemški podobna ureditev - treba začeti znotraj obrazložitve jasneje razločevati med obvezujočimi 

"nosilnimi razlogi" in neobvezujočimi "obiter dicta", ne pa v posameznih primerih, tako kot v tem, 

nekatere razloge spravljati v izrek oziroma jih dodajati pravemu izreku, druge pa puščati v 

obrazložitvi./ 

 

- Tudi "pozivi zakonodajalcu" ne izzovejo pravnih posledic obvezujoče narave. (Op. cit., str. 136.) 

 

II. 

 

V to, ali bi bilo glede na zgoraj povedano vse štiri točke izreka pod II. možno šteti vsaj za resnično 

"nosilne razloge" te odločbe (v zgoraj razloženem smislu) - drugo in tretjo točko vsekakor - se glede na 

to, da sem predvsem zaradi soglašanja z razveljavitvijo celotnega prvega odstavka 95. člena (in ne 

morda le drugega stavka v tem odstavku), torej predvsem zaradi soglašanja s I. delom izreka, 

vendarle glasoval za to odločbo, v tem ločenem mnenju ne bom podrobneje spuščal. Ker sem še z 

dvema sodnikoma, kot je navedeno tudi v obrazložitvi odločbe, tako in tako nasprotoval uvrstitvi teh 

štirih točk v izrek, se mi ni zdelo bistveno, ali so vse štiri dobro in logično formulirane. (Prva na primer 

po mojem mnenju, tako kot je oblikovana, sploh nima nikakršne pravno relevantne vsebine, ne za 

izrek ne za obrazložitev.) Svoje stališče o tem, s kakšnimi razlogi bi bilo treba utemeljiti razveljavitev 

čl. 95/1 ZLS (poleg tistih, ki so v obrazložitvi že navedeni in s katerimi se večinoma tudi strinjam, saj 

sem pri mnogih formulacijah tudi sam aktivno sodeloval), podrobneje pojasnjujem pod III. 

 

III. 

 

1. Nasprotoval sem temu, da se v obrazložitvi pojasnjujejo razlogi za nadomestitev kardeljanskega 

koncepta komune s tradicionalno lokalno samoupravo v naši sedanji ustavi, saj to ne direktno ne 

indirektno ne v tej zadevi ne drugače pri nas ni bilo sporno - niti ta pojasnila niso potrebna kot uvod v 

to obrazložitev. V tej zadevi je bilo sporno namreč samo to, ali se sme prehod od prejšnjega v novi 

ustavni sistem na tem področju izvršiti po dveh, časovno in postopkovno različnih poteh, ali pa mora 

biti ta prehod iz ustavnopravnih razlogov sočasen. Pravici iz 44. člena naše ustave analogne ustavne 

pravice ne poznajo, drugače pa je lokalna samouprava v njihovi ustavi obravnavana podobno kot pri 

nas, je v teoriji in judikaturi stvar sploh povsem jasna: "pravica do lokalne samouprave" ni individualna 

pravica ne državljanov ne občin. "Handbuch des Staatsrechts" pravi, da lokalne skupnosti "niso od 

države neodvisne ali distancirane ustanove in nimajo državljanskih pravic" in po dikciji nemškega 

ustavnega sodišča "niso prirejene življenjskemu področju, varovanemu s temeljnimi pravicami"; bolj 

gre pri njih za "ustavnopravno zavarovano samostojnost in samoupravne pravice", vprašanja 

njihovega razmerja do države pa "spadajo k vprašanjem ureditve pristojnosti, ne k vprašanjem 

temeljnih pravic" (Isensee - Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts, Band V, str. 519). 

 

3. Ne strinjam se z ugotovitvijo, da je drugi stavek prvega odstavka 95. člena ZLS v neskladju tudi s 

139. členom ustave. 

 

Točka II.3 v izreku tega ne trdi (zato tudi nisem štel za potrebno izrecno glasovati proti vsebini te točke 

izreka), saj zatrjuje samo, da bi bile "volitve v organe občin, ki ne bi bile ustanovljene v skladu s 139. 

členom ustave", v nasprotju z ustavo - ne da bi povedala, s katerimi ustavnimi določbami. Take volitve 

v organe ustavno še nepreoblikovanih občin bi bile v nasprotju z načeli pravne države, enako kot sam 

nadaljnji obstoj takih občin poleg že ustavno preoblikovanih, in morda bi lahko poleg tega navedli še 

njihovo nasprotje s 1. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave, glede na katerega so po 

31.12.1993 pač vse z novo ustavo še neusklajene institucije (npr. tudi SDK) seveda protiustavne in 

zato seveda tudi njihovo kadrovsko izpopolnjevanje z novimi volitvami in podobnim. Povsem 

neutemeljena (in glede na gornje tudi povsem nepotrebna) pa je trditev, da bi bile volitve v organe 

takih "starih" občin v nasprotju s 139. členom ustave, ki določa le, kaj je občina "po novem" in kako se 

ustanovi (na podlagi referenduma). Sporni 95. člen ZLS pa ne določa, naj bi se ustanovile kakšne 
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nove občine (brez referenduma), zato seveda ni v nikakršni relaciji s 139. členom ustave. 

Ustavnopravni problem je torej hkratni obstoj "starih" in "novih" občin, ne volitve v "starih" občinah 

same po sebi. Dodaten argument za to, da same volitve "novih organov" v starih občinah ne bi bile 

protiustavne, je tudi v tem, da se v primeru, če preobrazba zaradi nezadostne pripravljenosti danes 

sploh še ne bi bila izvedljiva, najbrž tudi ustavno sodišče ne bi moglo postaviti na stališče, da bi bilo v 

tem primeru večletno podaljšanje mandata starim skupščinam ali pa ponovne volitve v stare trodomne 

skupščine bolj v skladu z ustavo kot takojšnje volitve novih občinskih svetov, pa čeprav v še ne 

preoblikovanih občinah (oziroma preoblikovanih morda le delno, le z odvzemom nekaterih državnih 

funkcij, ne pa še celovito v teritorialnem in funkcionalnem smislu). 

 

4. Pomembna pomanjkljivost obrazložitve je tudi v tem, da izrecno ne pove, da bi bilo podaljšanje 

mandatov organom sedanjih občin z ustavnim zakonom seveda ustavnopravno neprimerno 

sprejemljivejše od podaljševanja z navadnim zakonom. 

 

Logično je to stališče sicer zajeto tako v točki II.3 izreka (ki določa le, da je odložitev volitev ustavno 

dopustna, torej nekakšen izhod v sili, če ne bi bilo druge rešitve) kot tudi v ustreznem delu obrazložitve 

(da je prav glede na odsotnost ureditve z ustavnim zakonom in ob tehtanju prizadetih ustavnih dobrin 

"kljub vsemu ustavno dopustno ... urediti ta prehod tudi" s podaljšanjem mandata z navadnim 

zakonom. 

 

Vsekakor pa že iz točke II.3 izreka jasno sledi, da bi bilo podaljšanje mandata z navadnim zakonom 

možno oziroma ustavno dopustno le "obstoječim organom v občinah", torej sedanjim trodomnim 

skupščinam in od njih izvoljenim organom. Brž ko bi hoteli določiti, da v tem podaljšanem mandatu 

občinske skupščine delujejo kot enodomne (samo na ta način pa bi bilo najbrž možno preprečiti zaradi 

"naravnega" odmiranja anahronističnih zborov združenega dela vse pogostejše blokade delovanja 

trodomnih skupščin, kar pomeni pravo negiranje ustavnih načel parlamentarne demokracije in pravne 

države sploh), pa tega seveda ne bi bilo mogoče določiti drugače kot z ustavnim zakonom. 

 

5. V tistem delu obrazložitve, kjer je rečeno, da je pri tehtanju prizadetih ustavnih dobrin treba dati 

prednost čimprejšnji ustavni preobrazbi občin, pa čeprav za ceno sorazmerno kratkega podaljšanja 

mandatov sedanjim, z novo ustavo neskladno sestavljenim občinskim skupščinam, bi bilo po mojem 

mnenju nujno treba dodati še naslednje: Ob tem je treba v njihovem delovanju na ustrezen način 

zagotoviti spoštovanje načel pravne države in parlamentarne demokracije, zlasti v razmerju med 

predstavniškim in izvršnim organom, ter spoštovanje ustavne pravice vsakega državljana, da "v skladu 

z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev" (44. člen 

ustave), upoštevajoč pri tem tudi ustavno zagotovljeno sodno varstvo vseh ustavnih pravic, kadar 

drugače njihovega uresničevanja ni mogoče zagotoviti. Če je ustavno sodišče smelo "pozvati 

zakonodajalca" celo k sicer protiustavnemu podaljšanju mandata (da bi preprečili še hujšo 

protiustavnost), potem bi ga bilo najbrž dolžno pozvati tudi k temu, naj z ustavnimi sredstvi prepreči 

protiustavno stanje, ki v nekaterih lokalnih skupščinah že dolgo obstaja, in ki bi se po 95. členu ZLS 

aprila vsaj končalo, zaradi naše razveljavitve tega člena pa se bo še podaljšalo. To stanje pa pomeni 

eno od najhujših možnih kršitev načel parlamentarne demokracije - preprečevanje predstavniškemu 

telesu, da bi moglo izvrševati kontrolo nad delom nosilcev izvršilne oblasti. Ko je parlament to 

poskušal sanirati s protiustavno odpravo ustavnega instituta začasnega financiranja po 148. členu 

ustave, mu je ustavno sodišče to dvakrat preprečilo in ga pri tem opozorilo, da stanje sicer res ni 

ustavno, vendar da ga ne sme sanirati s protiustavnimi sredstvi. Sedaj mu je samoiniciativno 

pomagalo rešiti dilemo, ali sme podaljšati mandate (česar nas niti vprašal ni), zato bi ga moralo hkrati 

opozoriti tudi na nujnost rešitve še druge, s tem tesno povezane, same po sebi pa še mnogo hujše 

neustavnosti že sedanjega stanja, ki pa se utegne v nadaljnjem še nadalje poslabševati oziroma 

razširiti. 

 

6. Na mestu, kjer obrazložitev poziva zakonodajalca, naj določi za izvedbo referendumov čim krajši, a 

izvedljiv rok, bi ga bilo po mojem mnenju dobro pozvati še k temu, naj zagotovi, da bodo pred 

referendumskim odločanjem pravočasno znane morda še manjkajoče najnujnejše sistemske rešitve, 

brez katerih ljudem ne bi bilo omogočeno demokratično odločanje o oblikovanju novih občin. 
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7. Odločno pa podpiram točko I izreka (razveljavitev celotnega prvega odstavka 95. člena ZLS), zlasti 

zaradi njene neskladnosti z načeli pravne države, in vse tiste dele obrazložitve, do katerih v tem 

ločenem mnenju nisem zavzel kritičnega stališča. 

 

 

Sodnik 

Matevž Krivic 

 

 


