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Glasoval sem proti tistemu delu izreka, v katerem se ugotavlja, da tudi tretji odstavek 42. člena 

Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) ni v neskladju z Ustavo. 

 

Določba tretjega odstavka 42. člena ZLS sama po sebi (po tem, kar določa) sicer tudi po mojem 

mnenju ni protiustavna in zato nisem glasoval za njeno razveljavitev, ampak le za ugotovitev njene 

neskladnosti z Ustavo, kolikor ne ureja odpoklica župana kot posebne oblike neposrednega odločanja 

občanov v lokalnih samoupravnih skupnostih - s šestmesečnim rokom, v katerem bi zakonodajalec 

moral to neustavno stanje odpraviti. 

 

Podpiral sem tudi že pripravljeno obrazložitev take odločitve, ki se je glasila: 

 

"Položaj župana kot neposredno izvoljenega individualnega organa je v naši lokalni skupnosti izredno 

pomemben. Župan predstavlja in zastopa občino, je varuh zakonitosti, vodi občinsko upravo, je 

predlagatelj najpomembnejših splošnih aktov občine, odloča o pritožbah zoper posamične akte 

občinske uprave v upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine ter opravlja številne druge naloge, za 

katere ga lahko pooblasti občinski svet. 

 

Opisani položaj, vloga in pristojnosti župana zahtevajo, da bi volivcem morala biti dana možnost 

odpoklica v primerih, ko župan izgubi zaupanje volivcev (npr. zaradi ponavljajočega se nezakonitega 

ravnanja in odločanja). Ker ZLS tega ne omogoča, je v neskladju s 1. in 2. členom Ustave, torej z 

določbama, da je Slovenija demokratična in pravna država." 

 

Z načeli pravne države namreč po mojem mnenju ni združljivo, če nosilec neke izvršilne funkcije za 

svoje delo med trajanjem mandata ni nikomur politično odgovoren (z možnostjo predčasne razrešitve) 

- ne predstavniškemu organu ne volilcem, od katerih je bil neposredno izvoljen. Vprašanje, ali je ob 

takih pristojnostih, kot mu jih zakon daje, združljiv z načeli demokratične in pravne države sam 

zakonski koncept neposrednih volitev župana sploh, je vprašanje, ki ga predlagatelj presoje v tej 

zadevi ni zastavil in ki ga zato Ustavno sodišče ni reševalo. Glede na to je sodišče izhajalo iz 

predpostavke, da je bila odločitev za tak način volitev župana stvar odločitve zakonodajalca - vendar 

pa bi zakonodajalec v tem primeru moral poskrbeti za to, da ureditev ne bi prekršila temeljnih načel 

demokratične in pravne države. Ker za to z izpodbijano zakonsko ureditvijo ni poskrbel, bi ga po 

mojem mnenju k temu moralo pozvati Ustavno sodišče z ustrezno ugotovitveno odločbo. 
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