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1. Izpodbijane določbe občinskega statuta so po mojem mnenju v očitnem nasprotju z Zakonom o 

lokalni samoupravi, sama odločba Ustavnega sodišča pa je v svoji obrazložitvi notranje protislovna.  

 

2. Najprej (v 6. in 7. točki) sledi smislu 18. in 19. člena ZLS, kot ga je razumelo tudi v vseh dosedanjih 

odločbah o tej problematiki (U-I-274/95 - občina Vodice, U-I-130/95 - KS Koprivnik-Gorjuše, U-I-

285/95 KS Šoštanj), in v 7. točki izrecno pravi, da je te zakonske določbe "treba razumeti tako, da se 

mora pred sprejemom ustreznih statutarnih določb o delih občine ugotavljati, ali obstoji interes za 

ustanavljanje delov občine in na kakšne dele naj bo občina razdeljena". To je v skladu z duhom vseh 

navedenih dosedanjih odločb, še zlasti jasno pa je v 21. točki obrazložitve odločbe št. U-I-274/95 

zapisano naslednje: "ZLS daje občini na izbiro več opcij: 

 

- občina je lahko enovita in se ne razdeli na ožje dele, - občina se lahko pod pogoji iz 18. člena ZLS 

razdeli na ožje dele in jim podeli status pravne osebe, 

 

- občina se lahko pod pogoji iz 18. člena razdeli na ožje dele, ki pa nimajo pravne subjektivitete." 

 

3. Varianta, da bi se "na ožje dele" razdelil le del občinskega ozemlja, medtem ko na drugem delu 

ozemlja takih "ožjih delov" ne bi bilo, torej ni možna: najprej že zgolj pojmovno, saj zakon govori o 

delitvi (celotne) občine na take ožje dele, potem pa tudi vsebinsko. V 18. točki obrazložitve prej 

omenjene odločbe je zapisano: "Ožji del občine je v skladu z Ustavo v ZLS predviden le kot oblika 

racionalizacije urejanja lokalnih zadev in možnost približevanja odločitev o določenih vprašanjih ožjega 

lokalnega pomena ljudem." Gre torej za uvajanje neke nedvomno javnopravne dodatne oblike 

odločanja znotraj lokalne samouprave, zato tudi glede na 44. člen Ustave (pravica do sodelovanja pri 

upravljanju javnih zadev) ne bi bilo sprejemljivo, da bi v neki občini del prebivalcev to dodatno možnost 

vplivanja na odločanje imel, drugi del pa bi bil že po statutu občine od tega izključen. 

 

4. V razpravi o teh vprašanjih pred odločanjem sem v zvezi s tem zastopal stališče, da bi bilo glede na 

zgoraj povedano iz take "razdelitve občine" morda možno izpustiti kvečjemu povsem nenaseljene dele 

npr. visokogorskega sveta: "Le pri oblikovanju vaških skupnosti v občinah, ki zajemajo tudi velika 

povsem nenaseljena območja, ki življenjsko niso povezana s posamezno vaško skupnostjo, taka 

"prisilna" razdelitev celotnega območja občine glede na naravo lokalne samouprave in načelo 

samoorganiziranja morda ne bi bila nujna." 

 

5. Toda v odločbi tudi načelno ni o tem ničesar, v konkretnem primeru pa gre tako in tako za naseljene 

dele, za vasi na Pohorju, ki po zatrjevanju pobudnice niso vključene v nobeno vaško skupnost. Od 

svojega dosedanjega razumevanja 18. in 19. člena ZLS, kot vsaj zame jasno izhaja iz prej citiranih 

odločb, čeprav v njih ni bilo neposredno odločeno o vprašanju, kaj pomeni "možnost delitve občine na 

ožje dele", je v tej odločbi Ustavno sodišče odstopilo in v 8. točki obrazložitve zavzelo naslednje 

stališče: "Glede na načelo samoorganiziranosti pa 18. člena ZLS ... ni mogoče razlagati tako ozko, da 

bi bila občina v primeru, če se odloči za oblikovanje ožjih skupnosti lokalne samouprave, dolžna 

razdeliti na te ožje oblike lokalne samouprave celotno območje občine." 

 

6. Toda zakon določa prav to: "razdeliti nekaj na dele" že pojmovno ne more pomeniti ničesar drugega 

kot delitev neke celote na dele. Za to, da bi pravno izvzeli iz te celote njen del in ga ne podvrgli delitvi, 

bi moral obstajati tehten in pravno dopusten razlog. Še pri morebitnem izvzetju "nenaseljenih in z 

naseljenimi deli nepovezanih delov občine" bi bilo lahko zelo sporno, ali je to pravno dopustno - 

izvzetje naseljenih delov občine iz "dodatne javnopravne oblike odločanja znotraj lokalne samouprave" 

(v smislu gornje 3. točke) pa po mojem mnenju vsekakor ni pravno dopustno, saj se s tem vzpostavlja 

neenakost znotraj občine celo glede pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (po 44. členu 

Ustave). 
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7. Ali bi bila taka neenakost dopustna, če bi temeljila na tem, da prebivalci posameznih delov občine 

za to vrsto sodelovanja niso pokazali zadostnega interesa? To je posebno vprašanje - opozarjam pa 

na to, da se odločba niti ni postavila na to stališče, vsaj izrecno ne. (Glej o tem tudi naslednjo točko.) 

 

8. Druga neskladnost te odločbe z zakonom in z dosedanjimi odločbami pa je v tem, da najprej sicer 

izrecno povzame dosedanje stališče, da je te zakonske določbe "treba razumeti tako, da se mora pred 

sprejemom ustreznih statutarnih določb o delih občine ugotavljati, ali obstoji interes za ustanavljanje 

delov občine in na kakšne dele naj bo občina razdeljena", nato pa se preverjanju, ali je bila ta 

zakonska obveznost res izpolnjena, izogne s trditvijo: "Iz navedb tako pobudnika kot občinskega sveta 

je v obravnavani zadevi mogoče sklepati, da je bil ta interes ugotavljan." Ta trditev pa ne ustreza 

resnici, saj pobudnica izrecno zatrjuje, da "nobenih tozadevnih zborov še ni bilo", in tudi nasprotna 

stran zatrjuje le, da je bil zbor v Josipdolu. Res je sicer, kot piše v 7. točki obrazložitve odločbe, da 

"ZLS nikjer ne zahteva javne obravnave statuta občine" - zahteva pa ugotavljanje interesa prebivalcev 

za morebitno ustanavljanje krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti. In Ustavno sodišče ob odločanju ni 

ugotovilo, ali je bila ta zakonska zahteva izpolnjena ali ne. 
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