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1. Odločbo sicer v pretežnem delu podpiram in sem zato tudi glasoval zanjo. Če odločbe ne 

bi podprl, bi namreč glasoval tudi proti ugotovitvi, da je prva alineja drugega odstavka 45.b 

člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 61/69 in nasl., v nadaljevanju ZAzil) in prva alineja 

drugega odstavka 83. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, v 

nadaljevanju ZMZ) v neskladju z Ustavo. S to ugotovitvijo oziroma s tako odločitvijo pa se 

strinjam. Ločeno mnenje, ki ga pišem nima niti najmanjšega namena rahljati avtoritete 

večinske odločitve. Edini namen ali razlog je v tem, da pojasnim pomisleke, ki sem jih imel 

pri odločanju, in zaradi katerih  nisem mogel glasovati za odločbo v celoti.  

 

2. Moji pomisleki se tičejo samega izhodišča ureditve nastanitve v azilnem domu ali njegovi 

izpostavi in so torej načelne narave. Nastanitev v azilnem domu je v obeh zakonih določena 

kot pravilo, kot obveznost, naselitev (razselitev) na zasebnem naslovu pa kot izjema, ki mora 

biti vnaprej odobrena od pristojnega organa. Takšna ureditev velja za vse prosilce za 

mednarodno zaščito, ne glede na način vstopa v državo in ne glede na čas nastanka 

razlogov za mednarodno zaščito (zatečeni begunci). Zato je takšna ureditev  že na prvi 

pogled v neskladju z 32. členom Ustave, ki v prvem odstavku določa, da ima vsakdo 

pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče.  Iz Ustave izhaja ravno nasprotno 

izhodišče, kot je postavljeno v zakonu. Prosta izbira prebivališča(če se omejim na konkretno 

zadevo) pomeni izbira brez omejitev, brez vnaprejšnjih odobritev ali dovoljenj. Izhodišče pri 

urejanju nastanitve prosilcev za azil bi torej morala biti pravica do svobodne izbire 

prebivališča. To seveda ne pomeni, da je ta pravica absolutna, da je ni mogoče omejiti.  

 

3. Ureditev, kot je že navedeno, določa obvezno nastanitev v azilnem domu ali v njegovi 

izpostavi in šele kot izjemo od tega pravila ter z odobritvijo pristojnega organa, ki   odločitev 

sprejema po prostem preudarku, omogoča nastanitev (razselitev) na zasebnem naslovu. Ob 

takšni ureditvi in navedenih pomislekih se seveda nisem mogel strinjati s stališčem večine, 

izraženim v 15. točki obrazložitve, ki se glasi: "To, da zakonska ureditev daje pristojnemu 

organu diskrecijo (odločanje po prostem preudarku) pri odločanju o odobritvi nastanitve na 

zasebnem naslovu, glede na  navedeno, samo po sebi tudi ni v neskladju s pravico do 

svobode gibanja prosilcev za azil." Strinjam se, da diskrecijska pravica, če bi bila dana z 

zakonom, bi sama po sebi ne pomenila posega v pravico do svobode gibanja. Ne nazadnje 

nam izraz "sam po sebi" v konkretni zadevi ne pove veliko. Za odgovor na vprašanje, ali bi 

diskrecijska pravica pomenila poseg v pravico do svobode gibanja, bi morali oceniti 

zakonsko ureditev v celoti. Predvsem bi morali oceniti, ali so razlogi za podelitev takšne 

pravice organu oziroma kakšen je namen, zaradi česar se diskrecijska pravica podeljuje. 
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Prav tako bi bilo treba odgovoriti na vprašanje, ali je ustavno dopustno ob nedoločenem 

pravnem pojmu "javni red" podeliti pristojnemu organu povsem proste roke pri odločanju in 

ali ne bi moral zakon določiti vsaj nek normativni okvir, v katerem bi organ odločal po 

prostem preudarku.  

 

4. Ko govorimo v konkretni zadevi o dopustnosti, da organ odloča po prostem preudarku, je 

treba opozoriti tudi na dejstvo, da je po mojem mnenju ta pristojnost podeljena pristojnemu 

organu šele z odločitvijo Ustavnega sodišča. Analiza drugega odstavka 45.b člena ZAzil in 

drugega odstavka 83. člena ZMZ ter celotne ureditve nastanitve v azilnem domu in 

nastanitve na zasebnem naslovu, pokaže da oba zakona pred odločitvijo Ustavnega sodišča 

nista omogočala pristojnemu organu odločanja po prostem preudarku. Pristojni organ je po 

opravljenem zaslišanju ali razgovoru s prosilcem za azil odobril nastanitev na zasebnem 

naslovu le, če mu ni mogel zagotoviti (ustrezne) nastanitve v azilnem domu ali njegovi 

izpostavi. To ne kaže na možnost izbire. Če je bil prostor v azilnem domu ali njegovi 

izpostavi, nastanitve na zasebnem naslovu ni smel odobriti. Če prostora ni bilo, ni imel druge 

izbire, ne glede na morebitne razloge "javnega reda", ki bi omogočali zavrnitev prošnje za 

nastanitev na zasebnem naslovu. Odločba Ustavnega sodišča, čeprav ugotovitvena, vendar 

z določitvijo načina izvršitve, pa obstoječo ureditev razselitve spreminja in daje pristojnemu 

organu popolno diskrecijo pri odločanju. Pristojni organ je dolžan opraviti razgovor s 

prosilcem (sedaj je jasno, da gre za razgovor o razlogih razselitve in ne o razlogih odobritve 

ali zavrnitve prošnje za azil) in po opravljenem razgovoru odloči po prostem preudarku, 

neposredno upoštevajoč drugi odstavek 32. člena Ustave o odobritvi ali zavrnitvi prošnje za 

nastanitev na zasebnem naslovu. Takšna ureditev pa je nejasna in nedoločna in omogoča 

pristojnemu organu povsem arbitrarno odločanje. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali ni v 

neskladju z drugim odstavkom 32. člena Ustave. Tudi to je razlog, zakaj se nisem strinjal s 

stališčem večine glede diskrecijske pravice organa. 

 

5. Menim sicer, da je ustavno skladna ureditev nastanitve v azilnem domu oziroma na 

zasebnem naslovu le tista, ki bi dosledno izpeljala pravico do svobode gibanja iz prvega 

odstavka 32. člena Ustave. Pri tem je nesporno, da  ta pravica ni absolutna, da je lahko 

omejena. Ustava v drugem odstavku 32. člena pooblašča zakonodajalca, da to pravico z 

zakonom omeji, vendar samo, če je to potrebno, da se zagotovi potek kazenskega postopka, 

da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to zahtevajo 

interesi obrambe države. Dosledna izpeljava ustavne določbe bi pomenila, da bi se prosilec 

za azil sam odločil, ali bo nastanjen v azilnem domu ali njegovi izpostavi, ali na zasebnem 

naslovu. Pravico, da se nastani na zasebnem naslovu (pravica, da si prosto izbere 

prebivališče) bi mu pristojni organ lahko odrekel le iz razlogov, določenih z zakonom (pri 

čemer je zakonodajalec omejen z razlogi, ki jih določa ustava, drugi odstavek 32. člena). 

Naloga zakonodajalca je torej, da podrobneje opredeli ustavne razloge, da določi normativni 

okvir, v katerem se pristojni organ giblje pri odločanju, tudi po prostem preudarku, če so za 

to upravičeni razlogi. Ne glede na navedeno, pa dopuščam, da je mogoče zagotoviti pravico 

do svobode gibanja tudi na način, kot ga določa ZMZ. Torej, da je pravilo vnaprejšnja 

obvezna nastanitev v azilnem domu ter poznejša ali hkratna odločitev o prošnji za naselitev 

na zasebnem naslovu. Da takšna ureditev ni v neskladju z Ustavo, je v obrazložitvi odločbe 

Ustavnega sodišča dovolj prepričljivih razlogov. Vendar nastanitev na zasebnem naslovu ne 

more biti obravnavana kot izjema. Ne moremo govoriti, da je omejitev pravice do svobode 

gibanja pravilo in da je svoboda gibanja izjema. To bi pomenilo, da  pravice do svobode 

gibanja ni, saj bi bila odvisna od odločitve pristojnega organa, ki jo da (odobri) ali pa tudi ne. 

Ali še bolj drastično, svobode gibanja (izbire prebivališča) ni, lahko pa jo odobri pristojni 
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organ. Kaj takšnega gotovo ne izhaja iz Ustave. Tudi ob ureditvi  kakršna je, bi   pristojni 

organ smel odkloniti nastanitev na zasebnem naslovu, le če  bi ugotovil, da  so podani 

razlogi, določeni z zakonom v skladu  z drugim odstavkom 32. člena Ustave, ki dovoljujejo 

omejevanje te pravice. Tudi pri takšni ureditvi mora biti pri odločanju pristojnega organa 

izhodišče pravica, ki je zagotovljena z Ustavo in da se ta pravica lahko omeji le z zakonom in 

samo iz razlogov, določenih v Ustavi.   
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