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Z odločitvijo, da drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi nista 

v neskladju z Ustavo in da ni v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi in z Ustavo tudi drugi 

odstavek 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine 

Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, se strinjam. Ne strinjam pa se z 

razlago v šesti in sedmi točki odločbe. 

 

1. Ne morem se strinjati z ugotovitvijo v 6. točki odločbe, da je mogoče drugi odstavek 67.člena ZLS 

razlagati samo tako, da občina s splošnim aktom, s katerim samostojno ureja lokalne zadeve javnega 

pomena, lahko določi tudi izjemo od splošnega pravila iz drugega odstavka 67. člena tega zakona, kar 

naj bi zagotavljalo občini njeno samostojnost na področju njene izvirne normativne dejavnosti in kar 

naj bi bilo tudi v skladu s prvim odstavkom 140. člena Ustave. Drugi odstavek 67. člena ZLS določa 

pristojnost odločanja občinskih organov o upravnih stvareh na prvi in drugi stopnji. Za upravno stvar je 

značilno, da je s področja upravnega prava, da je konkretna in da je v njej bolj ali manj prisotna in 

izražena javna korist. Zato ZUP določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni organi 

družbenopolitičnih skupnosti in drugi državni organi, kadar v upravnih stvareh, neposredno 

uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih 

oseb ali drugih strank (1. člen) ter da se posamezna vprašanja postopka lahko za določeno upravno 

področje v posebnem zakonu urejajo drugače, če je za postopanje na takem upravnem področju to 

potrebno (2. člen). Iz navedenega sledi, da smejo organi v konkretnih upravnih stvareh odločati o 

pravicah, obveznostih in pravnih koristih samo v postopku, ki ga predpisuje zakon. Zato s predpisom, 

ki je nižji od zakona, ni mogoče urejati pravil upravnega postopka. ZUP se v skladu z Ustavnim 

zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v 

Sloveniji še vedno smiselno uporablja kot republiški predpis in sodišče doslej ni ugotovilo, da 

navedene določbe nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. V skladu z navedenim je pri 

razlagi drugega odstavka 67. člena ZLS, ki se nanaša na pristojnost odločanja v upravnih stvareh, 

treba poleg določb ZLS upoštevati tudi določbe ZUP. Zato menim, da se zadnji del besedila drugega 

odstavka tega člena "če ni z zakonom drugače določeno" lahko nanaša samo na tiste upravne stvari, 

ki sicer spadajo v okvir izvirnih nalog občine, vendar jih kot občinske določijo posamezni zakoni, ne pa 

tudi tistih upravnih stvari, ki jih občina sama izvirno določa, brez da bi za to imela izrecno zakonsko 

podlago. Občina torej s svojimi predpisi ne more določiti drugačne pristojnosti za odločanje o upravni 

stvari, kot jo določa drugi odstavek 67. člena ZLS. 

 

2. Iz enakih razlogov, kot sem jih navedla že zgoraj, se tudi ne morem strinjati z ugotovitvijo v zadnjem 

stavku 7. točke odločbe, da tako zakon kot splošni akt občine - na podlagi razlage določbe drugega 

odstavka 67. člena - lahko določita, da o določeni upravni stvari s področja izvirnih nalog občine ne 

odloča na prvi stopnji občinska uprava, ampak drug organ lokalne skupnosti. Sama menim, da prvi 

odstavek 68. člena ZLS vsebuje splošno določbo, ki zavezuje organe občine, da v upravnih stvareh in 

o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, odločajo po pravilih 

upravnega postopka. V razmerju do drugega odstavka 67. člena ZLS je to splošna določba, po kateri 

se tako o upravnih stvareh kot o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in 

organizacij, odloča v upravnem postopku. V upravnem pravu ni sporno, da se s posamičnimi akti 

odloča o pravicah ali obveznostih in pravnih koristih posameznikov tudi v zadevah, ki nimajo značaja 

upravne stvari. Določba prvega odstavka 68. člena ZLS uporablja izraz "organi občine", med katere je 

glede na namen, ki ga ta določba zasleduje, šteti tudi upravne organe, čeprav so po določbi 28. člena 

ZLS organi občine samo občinski svet, župan in nadzorni odbor. Za zadeve, ki sicer nimajo značaja 

upravne stvari, se pa z njimi tudi odloča o pravicah, interesih in upravnih koristih, na podlagi prvega 

odstavka 68. člena ZLS lahko občina s svojimi splošnimi akti sama določi pristojnost njenih organov. 

Že po naravi stvari gre v teh primerih za odločanje o posebni vrsti pravic, ki jih glede na svojo 
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specifičnost ni mogoče šteti za upravne stvari, se pa zanje, glede na to, da o njih odločajo državni 

organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, uporabljajo določbe ZUP, če materialni 

zakoni zanje ne določajo posebnega postopka. Ker glede na naravo pravnega razmerja, ki se s temi 

akti ureja, določbe ZUP-a praviloma v praksi niso v celoti uporabljive, se zato pri odločanju o teh 

stvareh pojavlja vprašanje, katere procesne določbe je organ, ki o njih odloča, dolžan upoštevati (te 

akte ZUS v drugem odstavku 3. člena poimenuje "posamični akti"). ZUP bi moral določiti, katere 

njegove določbe mora organ v takih primerih obvezno upoštevati (minimalni standardi). 

 

3. Ker torej odločanje o dodelitvi kadrovskih in službenih stanovanj v najem ni tipična upravna stvar, 

ampak le odločanje o drugih pravicah, interesih ali pravnih koristih (posamični akt), lahko v skladu s 

prvim odstavkom 68. člena ZLS o tem na prvi stopnji odloča tudi občinski (mestni) svet. Zato se 

strinjam z odločitvijo, da Pravilnik ni v neskladju z ZLS in z Ustavo. 

 

 

Milojka Modrijan 

 


