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1. Glasoval sem za odločbo (točki 1 in 2), s katero sta bili razveljavljeni določbi Statuta Mestne občine 

Celje, ki sta protiustavno razlikovali med člani Mestnega sveta, izvoljenimi na strankarskih listah in 

ostalimi člani, izvoljenimi na podlagi strankarsko neodvisnih kandidatur (ki so jih predlagale skupine 

volivcev). Prav tako se strinjam s tistim delom obrazložitve 3. točke odločbe, ki ugotavlja, da je bila s 

spremembo drugega odstavka 21. člena in drugega odstavka 24. člena odpravljena protiustavnost s 

tem, da je izpadlo besedilo, ki je vzpostavljalo omenjeno neenakopravnost med člani občinskega 

sveta. To ločeno mnenje pišem zaradi tega, ker menim, da za odpravo neenakopravnosti članov 

Mestnega sveta razveljavitev in sprememba določbe Statuta, ki to enakopravnost neposredno 

vzpostavljata, ne zadoščata. 

 

2. Sprememba statuta in razveljavitev statutarne določbe, ki odpravita izrecno neenakopravnost med 

člani mestnega sveta, ne zadoščata zato, ker se lahko dejanska neenakopravnost članov Mestnega 

sveta nadaljuje tudi potem, ko ta ni več izrecno predpisana s Statutom. Povedano drugače: sestava 

delovnih teles Mestnega sveta lahko ostane nespremenjena tudi po spremembi 21. in 24. člena 

Statuta in po razveljavitvi dela 34. člena Statuta. To bi pomenilo, da se Statut sicer formalno uskladi z 

ustavo in zakonom in se odpravijo določbe, ki izrecno nasprotujejo veljavni pravni ureditvi, v praksi pa 

se neenakopravnost med člani mestnega sveta pri oblikovanju in sestavi delovnih teles, ohrani. 

 

Ustavnosti in zakonitosti je formalno zadoščeno, protiustavno razlikovanje med člani Mestnega sveta, 

povzročeno z odpravljenimi določbami Statuta, pa se nadaljuje. Nobene garancije namreč ni, da bi bil 

v katero koli delovno telo Mestnega sveta izvoljen član Mestnega sveta, ki ni kandidiral na strankarski 

listi. Ti člani so v izraziti manjšini in je zato njihova (pravzaprav njuna, ko gre za Mestni svet v Celju) 

prizadevanja, da bi bili izvoljeni v delovna telesa, mogoče z lahkoto preglasovati. 

 

3. Enakopravnost članov Mestnega sveta bi bilo mogoče zagotoviti z izrecno določbo, ki bi 

zagotavljala enakopravnost vseh članov Mestnega sveta. Takšna določba je logična sestavina 

ureditve v vseh tistih primerih, v katerih je bil organ (parlament, občinski oz. mestni svet) izvoljen na 

podlagi proporcionalnega volilnega sistema, kot to velja v Sloveniji na primer pri volitvah Državnega 

zbora in pri volitvah občinskih oz. mestnih svetov večjih občin (v manjših občinah se svet voli po 

načelih večinskega volilnega sistema(1)). Takšno izrecno določbo najdemo na primer v veljavnem 

Poslovniku Državnega zbora, ki pravi v prvem odstavku 126. člena: "Sestava delovnih teles ter 

funkcije v njih se določijo, upoštevaje število poslancev v posameznih poslanskih skupinah." Smisel 

takšne določbe je očiten na prvi pogled. V sestavi delovnih teles naj se odrazi isto razmerje moči, ki 

velja v celotnem Državnem zboru in ki je bilo določeno z volitvami. To je smiselno iz več razlogov, 

med drugim tudi zato, ker lahko le v tem primeru delovno telo uspešno opravlja svoje delo, ker je 

mogoče pričakovati, da bodo njegovi predlogi praviloma naleteli na večinsko podporo v Državnem 

zboru. Eden od razlogov za takšno ureditev pa je tudi v tem, da zastopanost v delovnem telesu ne bi 

bila nesorazmerna(2). Ko gre za Državni zbor je v ospredju prizadevanje, da se zagotovi 

uravnoteženo zastopanost opozicije ter predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti (v 

Državni zbor doslej še ni bil izvoljen noben poslanec z nestrankarske liste). Toda tudi v Državnem 

zboru ta določba varuje ti. neodvisne poslance (tiste, ki so izstopili iz strankarske poslanske skupine, 

pa se niso priključili kakšni drugi strankarski poslanski skupini), ki lahko oblikujejo svojo poslansko 

skupino.  

 

4. V veljavnem Statutu Mestne občine Maribor je v 27. členu (drugi odstavek) zapisano: "Pri sestavi 

delovnih teles in funkcij v njih se mora upoštevati proporcionalna zastopanost strank oz. list v 

mestnem svetu". Podobno določbo najdemo na primer v veljavnem Statutu Mestne občine Koper, ki v 

68. členu (drugi odstavek) pravi: "Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri pripravi 

predloga kandidatnih list za delovna telesa na podlagi sprejetih kandidatur upošteva število članov 

občinskega sveta iz posameznih političnih strank oziroma list ter temu ustrezno zastopanost v 
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delovnih telesih." Takšna ali podobna izrecna določba statuta preprečuje neenakopravnost med člani 

mestnega sveta oziroma zagotavlja njihovo sorazmerno zastopanost v delovnih telesih mestnih 

svetov. 

 

5. Menim, da bi Odločba v celoti preprečila možnost protiustavnega razlikovanja med člani Mestnega 

sveta, če bi v obrazložitvi Odločbe opozorila Mestno občino, da je v neskladju z ustavo ne le izrecno 

predpisana neenakopravnost članov Mestnega sveta, ampak tudi praksa privilegiranja enih članov 

nasproti drugim, ki normativno s Statutom ni izrecno predpisana. Verjetno bi bilo res pretirano terjati 

od vseh občin, da bi morale izrecno zagotavljati enakopravnost članov svojih svetov v statutih. Toda v 

primeru Mestne občine Celje je to nujno zaradi tega, da ne bi pobudnika, nestrankarska člana 

Mestnega sveta dosegla, pred Ustavnim sodiščem le Pirove zmage(3): določbe Statuta so 

spremenjene, pobudnika pa ostajata v neenakopravnem položaju in nista vključena v članstvo in 

vodenje delovnih teles Mestnega sveta. To bi namreč pomenilo, da bi neenakopravnost, ki je bila 

vzpostavljena z razveljavljenimi določbami Statuta, ostala| Ker moj predlog, da bi to opozorilo postalo 

sestavni del Obrazložitve Odločbe, ni bil sprejet, opozarjam nanj s tem ločenim mnenjem. 

 

 

Dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opombe: 

1Značilnost večinskega volilnega sistema je, da zagotavlja zanesljivo parlamentarno večino in s tem 

stabilno vlado zmagujoči stranki tudi v primeru, če ni osvojila večine glasov, oddanih na volitvah. V 

parlamentih in organih lokalnih skupnosti, izvoljenih na podlagi večinskega sistema, se pogosto zelo 

široko tolmači pojem "volilnega plena", zato ni izključeno, da si zmagujoča stranka v vseh delovnih 

telesih zagotovi večino in vsa predsedniška mesta, ne da bi pri tem upoštevala predstavnike 

opozicijskih političnih strank in še manj tiste nestrankarske predstavnike, ki vlade ne podpirajo. V 

nasprotju s tem izhaja iz logike proporcionalnega volilnega sistema ne le sorazmerna zastopanost 

kandidatnih list v predstavniškem telesu oz. organu lokalne skupnosti, ampak tudi v njunih delovnih 

telesih in pri volitvah predsednikov teh delovnih teles. 

2Izjema so lahko tista delovna telesa, v katerih je zagotovljena nadproporcionalna ali celo večinska 

zastopanost opozicije, ker so naloge delovnega telesa povezane z nadzorno funkcijo opozicije.  
3Do neke mere se je položaj pobudnikov izboljšal z razveljavitvijo tretjega odstavka 34. člena Statuta, 
saj kandidiranja poslej ne bo več mogoče omejevati na predloge političnih strank, ampak jih bo v 
skladu z Obrazložitvijo Odločbe v 9. točki lahko podajal vsak član Mestnega sveta. 


