
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 
Številka:  U-I-402/06-3 
Datum:    19. 10. 2006 
 
 
 
 

SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Zupana iz Žirovnice na seji 
19. oktobra 2006. 
 
 

s k l e n i l o :  
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Seznama kandidatov za 
redne volitve članov občinskega sveta v Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006 se 
zavrže.  
 
 

O b r a z l o ž i t e v  
 
1. Pobudnik izpodbija Seznam kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v 
Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006 (v nadaljevanju Seznam). Zatrjuje, da je v 
neskladju s 53. in s 74. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 
nasl. – ZLV) ter s 43. členom Ustave. 
 
2. Ustavno sodišče je po prvem odstavku 160. člena Ustave med drugim pristojno 
odločati o skladnosti zakonov z Ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in 
predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. 
 
3. Seznam, ki ga je izdala Občinska volilna komisija Občine Žirovnica, je seznam 
potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom. To ni predpis ali splošni 
akt za izvrševanje javnih pooblastil, ker ne vsebuje splošnih pravnih norm. Morebitne 
nepravilnosti, ki bi utegnile nastati v postopku potrjevanja list kandidatov in v postopku 
določanja seznamov potrjenih list kandidatov, lahko prizadeta stranka izpodbija s 
pravnimi sredstvi zoper posamičen akt. 
 
4. Ker torej izpodbijani Seznam ni predpis ali splošni akt, je Ustavno sodišče pobudo 
zaradi nepristojnosti zavrglo. 
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5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika 
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. 
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper 
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. 
Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Predsednik 
                                                                                        dr. Janez Čebulj 
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