
 

                                                                                                                        

Številka:  Up-676/19-22 

    U-I-7/20-4 

Datum:  16. 1. 2020 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Bernardke Krnc, Šmarješke 

Toplice, ki jo zastopa Damijan Gregorc, odvetnik v Ljubljani, na seji 16. januarja 2020 

 

sklenilo: 

 

Začne se postopek za oceno ustavnosti 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih 

volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 

68/17). 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pritožnica je na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o lokalnih volitvah (v 

nadaljevanju ZLV) vložila pritožbo zoper sklep Občinskega sveta Občine Šmarješke 

Toplice (v nadaljevanju Občinski svet). S tem sklepom je Občinski svet ugotovil, da so 

izpolnjeni zakonski pogoji, da mag. Marjan Hribar lahko začne izvrševati funkcijo župana 

Občine Šmarješke Toplice, na katero je bil izvoljen v drugem krogu rednih lokalnih volitev 

za župana, zato je pritožbo pritožnice zoper odločitve Občinske volilne komisije 

Šmarješke Toplice (v nadaljevanju OVK) in zoper Poročilo OVK o izidu rednih lokalnih 

volitev za župana zavrnil. Občinski svet je na podlagi poročila OVK ugotovil, da je v 

drugem krogu volitev za župana glasovalo 2047 volivcev, oddanih pa je bilo 2032 

veljavnih glasovnic. Za pritožnico je glasovalo 1015 volivcev in za mag. Marjana Hribarja 

1017 volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice. Upravno sodišče je pritožbo pritožnice 

zavrnilo kot neutemeljeno, ker je ugotovilo, da v drugem krogu volitev župana ni prišlo do 

nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid. 

 

2. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-676/19 z dne 14. 10. 2019 sprejelo v obravnavo 

ustavno pritožbo. 

 

3. V postopku obravnavanja ustavne pritožbe se je zastavilo vprašanje ustavnosti 100., 

101. in 102. člena ZLV, ki urejajo postopek pravnega varstva volilne pravice pri lokalnih 

volitvah. V prvem odstavku 100. člena ZLV določa, da ima zoper odločitev občinske 
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volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, vsak kandidat in predstavnik 

kandidature pravico vložiti pritožbo na občinski svet, ki o njej po drugem odstavku tega 

člena odloči ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta. Po prvem odstavku 101. 

člena ZLV lahko pritožnik, če občinski svet pritožbi ne ugodi, v osmih dneh od dneva 

prejema obvestila vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore. Po drugem 

odstavku 101. člena ZLV odloči sodišče v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe, pri čemer 

odloča v senatu treh sodnikov in ob "primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih" 

(102. člen ZLV). Ob reševanju ustavne pritožbe se je postavilo vprašanje, ali ureditev 

postopka odločanja o pritožbi pred občinskim svetom in nato postopka sodnega varstva 

volilne pravice pred Upravnim sodiščem vsebujeta vse bistvene prvine, ki bi morale biti 

določene za učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave 

oziroma pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Posebna 

narava volilne pravice in zahteva po čim hitrejši rešitvi volilnega spora namreč terjata 

posebno, hitro in učinkovito pravno varstvo. V ta namen mora zakonodajalec opredeliti 

pravna sredstva, upravičence in rok za njihovo vložitev, poleg tega pa tudi razloge, iz 

katerih jih je mogoče vložiti, pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, merila presoje, 

pristojni organ in pooblastila organa pri odločanju.1 

 

4. Na podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in drugega odstavka 59. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo 

oceni ustavnost predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na 

katerem temelji izpodbijana odločitev. Ker je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od 

odločitve o ustavnosti 100., 101. in 102. člena ZLV, je Ustavno sodišče začelo postopek 

za oceno njegove skladnosti z Ustavo v navedenem delu. Ustavno sodišče bo navedene 

zakonske določbe presojalo zlasti z vidika skladnosti s 25. členom in prvim odstavkom 

23. člena Ustave.  

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok 

Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan 

Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

                                            
1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 z dne 29. 11. 2018 (Uradni 

list RS, št. 81/18, in OdlUS XXIII, 15). 

 


