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1. Glasovala sem proti odločbi Ustavnega sodišča, s katero je ugotovljeno, da 
izpodbijana določba Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 33/07 – v nadaljevanju ZRomS-1) ni v neskladju z Ustavo. Vendar to ne pomeni, 
da se v celoti strinjam z razlogi, zaradi katerih naj bi bila po mnenju predlagateljice 
protiustavna. V resnici tudi sama menim, da so očitki v zahtevi večinoma 
neutemeljeni, še posebej glede zatrjevane diskriminacije. Zato je prav, da predstavim 
razloge, zaradi katerih sem izrazila svoje nasprotovanje sprejeti odločitvi. Po mojem 
mnenju je namreč utemeljen eden izmed očitkov, ki zadeva vprašanje načina 
oblikovanja Sveta romske skupnosti.  
 
2. Po 65. členu Ustave ureja zakon položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki 
živi v Sloveniji. Kot je poudarilo Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-416/98 z dne 22. 
3. 2001 (Uradni list RS, št. 28/01, in OdlUS X, 55), Ustava v primerjavi z ustavno 
ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti (64. 
člen Ustave) ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski 
skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. 
Navedena ustavna določba pomeni pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, 
ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi poleg splošnih 
pravic, ki gredo vsakomur, še posebne pravice.  
 
3. Zakonodajalec ima pri urejanju posebnih pravic romske skupnosti široko polje 
proste presoje, s svojo ureditvijo šele opredeli vsebino človekove pravice iz 65. člena 
Ustave. ZRomS-1 poleg tega, da opredeljuje področja posebnih pravic romske 
skupnosti, ureja tudi sodelovanje njihovih predstavnikov pri uresničevanju njihovih 
pravic in obveznosti, določenih z zakonom (1. člen ZRomS-1). V 8. členu ustanavlja 
Svet romske skupnosti Republike Slovenije, ki predstavlja interese te skupnosti do 
državnih organov in je oseba javnega prava. Naloge Sveta so opredeljene v sedmem 
odstavku 10. člena ZRomS-1, posebej pa je treba opozoriti na drugi odstavek 12. 
člena tega zakona, po katerem morajo državni organi, nosilci javnih pooblastil in 
organi lokalne samouprave pridobiti predhodno mnenje Sveta, kadar sprejemajo ali 
izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske 
skupnosti. Mnenja ti organi sicer niso dolžni upoštevati, vendar takšno sodelovanje 
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ne more biti zgolj formalno, ampak morajo navedeni organi, če mnenja ne sprejmejo, 
to argumentirano obrazložiti.1 
 
4. Z zakonom določene posebne pravice romske skupnosti imajo torej svoj ustavni 
temelj v 65. členu Ustave, s tem, ko so člani romske skupnosti vključeni, da po svojih 
predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, kolikor zadevajo njihove 
(posebne) pravice, pa gre na nek način tudi za izvrševanje pravice iz 44. člena 
Ustave. Ker je Svet oseba javnega prava, katere naloge so predstavljanje interesov 
romske skupnosti, in to romske skupnosti kot celote, ne pa le morebiti njenih 
posameznih delov, je še posebej pomemben mehanizem, s katerim naj se vzpostavi 
članstvo v tem svetu. Ustavnopravno "čist" mehanizem za vzpostavitev 
reprezentativnega predstavništva romske skupnosti, sogovornika državnih organov in 
organov lokalne samouprave, ki je odraz načela demokratičnosti, so seveda volitve. 
Načelo demokratičnosti namreč ni pomembno le za oblikovanje predstavniških 
organov države, pomembno je tudi za oblikovanje drugih predstavniških organov, še 
posebej, če jim zakon podeljuje položaj osebe javnega prava. Ta mehanizem, volitve 
namreč, je glede dela članov Sveta vzpostavljen, saj sedem predstavnikov (eno 
tretjino) izmed sebe volijo na lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskih svetov, 
predstavniki romske skupnosti. Vendar je treba upoštevati, da so ti v manjšini in da 
so ti lahko le predstavniki tistih članov romskih skupnosti, ki živijo v občinah, v katerih 
je zagotovljeno na podlagi zakona, ki ureja lokalno samoupravo, posebno 
predstavništvo romske skupnosti v občinskem svetu. Kar dve tretjini članov Sveta (in 
to je večina, ki zadošča po prvem odstavku 11. člena ZRomS-1 za sprejem 
poslovnika, ki ureja vprašanja, navedena v drugem odstavku tega člena, med njimi 
tudi podrobnejša pravila odločanja na sejah Sveta, in h kateremu daje v določenem 
delu soglasje Vlada) pa določi Zveza Romov Slovenije, ki je zveza društev – torej 
civilnopravno združenje, za katerega velja svoboda (ne)združevanja iz drugega 
odstavka 42. člena Ustave. Če že ne z volitvami, kar bi bilo nedvomno najbolj prav, bi 
zakonodajalec lahko tudi drugače uredil zagotovitev reprezentativnega zastopstva 
tako, da bi opredelil merila, pod katerimi lahko posamezna društva pridobijo status 
reprezentativnosti (tako kot npr. pri sindikatih), ki bi jih država in lokalne skupnosti na 
podlagi ugotovljenih pogojev za doseganje reprezentativnosti morale šteti za 
upravičene sogovornike. Zakonodajalec pa je kar eno izmed teh združenj z zakonom 
določil za takšno, vsa druga združenja pa so do nadaljnjega pri izvrševanju pravice 
do predstavljanja romskih interesov izločena. S tem gre tudi za neenako obravnavo 
med Romi, ki so organizirani v društvo, ki mu zakonodajalec edinemu priznava 
pravico zastopati interese romske skupnosti – torej mu priznava reprezentativnost, in 
med Romi, ki so vključeni v katerega izmed drugih društev (ki bi bili sicer lahko enako 
reprezentativni, če bi obstajala zakonska merila za priznavanje reprezentativnosti), ki 
te pravice nimajo.  
 
5. Navedeno me prepričuje, da je tisti del prvega odstavka 10. člena ZRomS-1, ki 
privilegirano zagotavlja, da v imenu članov romske skupnosti v Sloveniji pri 
upravljanju javnih zadev, kolikor zadevajo njihove (posebne) pravice, lahko 

                                            
1
 Takšno stališče je npr. sprejelo Ustavno sodišče glede pooblastila Sodnega sveta iz četrte alineje 

prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl. – ZS), po kateri daje 
Sodni svet mnenja k predlogu proračuna za sodišča in mnenja Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo 
položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč. Glej 71. točko obrazložitve odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06 in U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07, in OdlUS 
XV, 84). 
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sodelujejo le predstavniki Zveze Romov Slovenije, v neskladju s 65. členom Ustave, 
ker ta zagotavlja pravico do predstavništva romski skupnosti kot celoti in ne njenemu 
posameznemu in izrecno vnaprej določenemu delu. Ta določba je v neskladju tudi s 
pravico iz 65. člena v zvezi s 44. členom Ustave v vsebini te pravice, kot jo je določil 
prav ZRomS-1.  
 
6. Ker sama velikokrat opozarjam na to, da je treba odločitve Ustavnega sodišča 
spoštovati in da je tudi Ustavno sodišče samo zavezano k spoštovanju načela 
enakosti pred (Ustavo) in zakonom, kar pomeni, da v svojih odločitvah sledi svojim 
prejšnjim stališčem glede razlage Ustave oziroma jih lahko spremeni le, če za to 
obstajajo resni ustavnopravni razlogi, se moram opredeliti še do dveh odločitev, ki sta 
bili v zvezi s tem vprašanjem že sprejeti. V obeh primerih gre za sklepa, s katerima 
so bili kot očitno neutemeljeni zavrnjeni očitki pobudnikov; torej Ustavno sodišče še ni 
neposredno ocenjevalo ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, saj pobud ni 
sprejelo v obravnavo in s tem ni začelo postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih 
zakonskih določb. Prvi sklep št. U-I-134/07 z dne 2. 10. 2008 za odločanje v 
predstavljenem pomenu ni upošteven, ker ne vsebuje stališč o tem vprašanju in ker 
se niti ne nanaša na izpodbijano določbo ZRomS-1. S sklepom št. U-I-166/07 z dne 
26. 3. 2009 pa je bila zavrnjena kot očitno neutemeljena prav pobuda za začetek 
postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena ZRomS-1. Pri tem je 
Ustavno sodišče navedlo, da so očitki "pobudnice, da z izpodbijano ureditvijo ni 
zagotovljena ustrezna zastopanost vseh segmentov romske skupnosti (…) ter da 
kriteriji za reprezentativnost niso določeni, (…) vprašanje ustreznosti oziroma 
primernosti določitve načina zastopanosti relevantnih družbenih skupin romske 
skupnosti v Svetu." V isti sapi pa je navedlo, da bi Ustavno sodišče o tem "vprašanju 
odločalo le, kolikor bi izpodbijana ureditev ali njeno dejansko izvrševanje lahko 
posegla v ustavne pravice", pri čemer da pomislek pobudnice glede 
reprezentativnosti Zveze Romov Slovenije "vsaj zaenkrat ustavnopravno ni 
upošteven".   
 
7. Pomisleki glede reprezentativne zastopanosti romske skupnosti v Svetu po mojem 
mnenju niso stvar ustreznosti oziroma primernosti zakonske ureditve. Menim, da sem 
navedla ustavnopravne razloge, zaradi katerih bi bilo treba spremeniti to stališče. Ne 
nazadnje ga je nakazalo celo sámo Ustavno sodišče prav v navedenem sklepu, ko v 
isti sapi govori o tem, da bi Ustavno sodišče o tem vprašanju odločalo, če bi 
izpodbijana ureditev ali njeno dejansko izvrševanje poseglo v ustavne pravice. In po 
mojem mnenju gre prav za to. Izpodbijana ureditev (in celo njeno izvrševanje, ki se 
kaže v tem, da je šest društev izstopilo iz Zveze Romov Slovenije, čeprav slednje z 
vidika ustavnosti ureditve celo ne bi smelo biti bistveno) po mojem mnenju posega 
prav v ustavno pravico do oblikovanja romskega predstavništva, ki ima prek osebe 
javnega prava pravico sodelovati pri upravljanju javnih zadev, kolikor zadevajo 
romsko skupnost – posega torej v posebno pravico romske skupnosti, kot jo je v 
skladu s 65. členom Ustave določil ZRomS-1. Navedeni razlogi so narekovali moj 
glas proti sprejeti odločitvi.  
 
                      mag. Jadranka Sovdat 
           S o d n i c a 

 
          mag. Miroslav Mozetič 
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