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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Časarja iz Puconcev za začetek postopka 

za oceno zakonitosti na seji dne 21.12.1995 

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za oceno zakonitosti 34. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

1. Pobudnik, član Občinskega sveta Občine Puconci, predlaga, da Ustavno sodišče ugotovi, da 34. 

člen Statuta Občine Puconci (v nadaljevanju: Statut) ni v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95 - odl. US - v 

nadaljevanju: ZLS). Predlaga tudi, da Ustavno sodišče do dokončne odločitve zadrži izvrševanje 

izpodbijanje določbe. Četrta alinea 34. člena Statuta daje županu pristojnost, da odloča o nakupu in 

prodaji premičnin. Šesta alinea istega člena pa mu daje pristojnost, da odloča o nakupu nepremičnin, 

če je le-to sprejeto s proračunom občine. Pobudnik meni, da je takšna ureditev v nasprotju z drugim in 

tretjim odstavkom 51. člena in deseto alineo drugega odstavka 29. člena ZLS. 

 

2. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) določa v 24. členu, da 

lahko pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti vloži vsakdo, ki izkaže svoj 

pravni interes. Pravni interes za vložitev pobude je podan, če izpodbijani predpis neposredno posega 

v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Izpodbijane določbe Statuta z ničimer 

ne posegajo v pravice, pravne koristi oziroma pravni položaj pobudnika, saj urejajo pristojnosti 

občinskih organov (župana in občinskega sveta), ne pa pravic oziroma pravnega položaja članov 

občinskega sveta. Ustavno sodišče je iz navedenih razlogov pobudo zavrglo. 

 

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 21. in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. 

Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez 

Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo s 

petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodniki Jambrek, Krivic, Šturm in Testen. Sodnik Krivic je 

dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Predsednik 

dr. Tone Jerovšek 

 


