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Z odločitvijo Ustavnega sodišča soglašam, razen glede prvega odstavka 18. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, za katerega menim, da ni v skladu z 

ustavno zasnovo občine ter iz nje izpeljanimi razmerji med občinskim svetom in županom. Z novelo 

zakona, ki določa, da sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, se razveljavlja 

prejšnja določba, po kateri je občinski svet določil načrt delovnih mest v občinski upravi na predlog 

župana. S tem je občinskemu svetu odvzeta pravica, da v skladu s svojo politiko programira obseg 

celotnega upravnega in administrativnega aparata občine, ki naj zagotavlja izvajanje javnih funkcij 

občine in varstvo občinskih koristi, kar je temeljna funkcija občine. Večina v odločbi navaja, da ima 

občinski svet še vedno odločujoč vpliv na organizacijo in delo občinske uprave, ker sprejema akt o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana. Prav tako pa statut občine 

določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine. Omenjeni akt je predvsem organizacijski 

in pristojnostni akt, s katerim še ni mogoče predvideti obsega občinske uprave, kar je predvsem stvar 

omenjenega akta o sistematizaciji delovnih mest oziroma prejšnjega načrta delovnih mest. 

 

Načrt oziroma sistemizacija delovnih mest v občinski upravi predstavlja pomemben del politike 

delovanja uprave in izvajanja upravnih nalog občine, kar pomeni, da o tem odloča občinski svet, ki je 

po 25. členu ZLS najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Med 

pristojnostmi po tem členu so naštete tudi take, ki so bistveno manj pomembne od izpodbijane, kot 

npr. dajanja mnenj k imenovanjem... Pa tudi sicer je ureditev po navedeni noveli zakona povzročila 

neskladje, ko svet sprejema proračun, medtem, ko župan določa sistemizacijo delovnih mest, ki pa 

finančno ne bo pokrita, če se svet z njo ne bo strinjal. 

 

Prav tako pa je potrebno opozoriti, da je za demokratično državo nesprejemljivo, razen v nujnih 

primerih, ki jih je mogoče pravno utemeljiti, da se med mandatom predstavniškemu organu občine 

spreminjajo oziroma odvzemajo pristojnosti, ki tako opredeljene kot so bile, ne morejo biti ustavno 

sporne. 
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