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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

K tej odločbi, s katero sicer v celoti soglašam, dajem pritrdilno ločeno mnenje le zaradi nesoglasja s 

14. točko obrazložitve - in posledično s tem, da v izreku zato manjka posebna točka, s katero bi 

Ustavno sodišče ugotovilo neustavnost dela prvega stavka drugega odstavka 33. člena Zakona o 

lokalni samoupravi (ZLS). V 14. točki obrazložitve namreč piše, da omenjena zakonska določba "ne 

daje županu izključne pravice predlagati proračun občine" in da ta zakonski odstavek že sam "v 

drugem stavku daje tako možnost vsakemu posameznemu članu občinskega sveta". 

 

Taka razlaga drugega odstavka 33.člena ZLS je očitno nepravilna. Določba se namreč glasi takole: 

"Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in 

druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Odloke in 

druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko predloži tudi vsak posamezni član občinskega sveta." 

 

Jezikovna in logična interpretacija gornje določbe brez dvoma pokažeta, da se drugi stavek izrecno 

nanaša samo na del zadev iz prvega stavka, torej samo na "odloke in druge akte", ne pa tudi na 

"proračun občine in zaključni račun proračuna". Za kategorično trditev v 14. točki obrazložitve, da "ta 

določba ne daje županu izključne pravice predlagati proračun občine", torej v besedilu sporne odločbe 

ni nikakršne podlage. Če se je Ustavno sodišče pri razlagi sporne določbe že postavilo na gornje 

stališče, bi moralo torej obrazložiti, s pomočjo kakšne interpretacije je prišlo do take ugotovitve, ki iz 

samega besedila sporne določbe nikakor ne izhaja. Toda tudi s historično, sistematično in teleološko 

interpretacijo žal ne bi moglo utemeljiti, da je sporno določbo treba razumeti drugače oziroma prav v 

nasprotju s tem, kar izhaja iz običajnega razumevanja tam uporabljenih besed in besednih zvez. Še 

več - pogled v t.i. zakonske materije ali travaux preparatoires (v sprejete in odklonjene amandmaje 

itd.) jasno pokaže, da je bil namen zakonodajalca pri tej določbi prav ta, ki ga sprejeta določba sedaj 

tudi izraža. 

 

Moje zavzemanje za to, da se zakonski določbi "prizna" njena prava vsebina oziroma da se ji ne 

pripisuje vsebina, ki je očitno nima, pa seveda ne pomeni, da se s to vsebino tudi strinjam. Če bi 

analiza pokazala (kot domnevam), da za tak zakonski "monopol" župana pri predlaganju proračuna ni 

ustavne podlage, bi bilo sporno zakonsko določbo treba razveljaviti ali vsaj z ugotovitveno odločbo 

spoznati za neskladno z Ustavo. 

 

Res pa je, da v tem konkretnem primeru postopek sprejemanja občinskega proračuna pravzaprav niti 

ni bil v nasprotju z obravnavano zakonsko določbo, ker (v skladu z 81. členom občinskega statuta) ni 

bil predlagan in sprejet proračun, ampak odlok o proračunu - za odloke pa tudi sporna zakonska 

določba predlagane pristojnosti ne omejuje samo na župana. Pri tem pa se ne spuščam v vprašanje, 

ali je taka določba občinskega statuta v skladu z ZLS in v skladu z Ustavo, ki v 148. členu tudi 

predvideva sprejemanje proračuna in ne zakona oziroma odloka o proračunu. 

 

Pravna narava proračuna (ali to sploh je predpis ali ne) je tudi v tuji literaturi in judikaturi sporna. 
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