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Glasoval sem proti zavrženju pobude zaradi neizkazanosti pravnega interesa, ker bi bilo v takih 

primerih članom občinskega sveta po mojem mnenju treba pravni interes vendarle priznati - ne glede 

na to, da bi bilo v tem konkretnem primeru po mojem mnenju potem treba vloženo pobudo zavrniti kot 

vsebinsko neutemeljeno (ker izhaja iz napačnega razumevanja 51.člena ZLS in iz neupoštevanja 

spremenjenega besedila 29. člena ZLS). 

 

Res je sicer, da izpodbijane statutarne določbe (s tem ko neke pristojnosti po mnenju pobudnika 

nezakonito jemljejo občinskemu svetu in dajejo županu) neposredno posegajo le v pravni položaj 

občinskega sveta, v pravni položaj njegovih članov pa le posredno - toda v specifičnem položaju, ko 

so bile te pristojnosti občinskemu svetu (po mnenju pobudnika nezakonito) odvzete s predpisom 

občinskega sveta samega, ki lastnih predpisov po zakonu ne more izpodbijati pred Ustavnim 

sodiščem, bi bilo pravni interes za izpodbijanje takega predpisa potem vendarle treba priznati članom 

tega organa. Po 24. členu ZUstS je pravni interes podan, če predpis neposredno posega v 

pobudnikove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. 

 

Zakon torej pravnega interesa ne zožuje na zasebnopravne pravice in interese človeka kot zasebnika, 

zato tudi poseg v pravni položaj člana občinskega sveta (tu: odvzem možnosti, da bi soodločal o 

določenih javnih zadevah) vzpostavlja njegov pravni interes za presojo ustavnosti in zakonitosti takega 

posega. 

 

Določbe 162. člena Ustave in 24. člena ZUstS o pravnem interesu kot pogoju za vložitev pobude imajo 

namen preprečiti sprožanje postopkov zoper predpise, ki sprožiteljev sploh ne prizadevajo, in 

razbremeniti Ustavno sodišče tudi s tem, da tudi med prizadetimi pobudo lahko dajo le neposredno 

prizadeti. Kadar se prvi (najbolj neposredno) prizadeti, to je občinski svet, v svojem pravnem položaju 

prizadane sam in zato takega predpisa ne le ne bo smel, ampak praviloma tudi ne bo hotel izpodbijati, 

je logično, da bi bilo pravni interes treba priznati "naslednjemu redu" prizadetih, to je posameznim 

njegovim članom. Občinski svet namreč praviloma ni politično in interesno homogeno telo, zato bi se 

lahko kdaj zgodilo, da bi se npr. iz političnih razlogov ene ali več političnih strank sam odpovedal 

nekim svojim pristojnostim, ki bi jih po zakonu ne v lastnem, ampak v javnem interesu moral opravljati 

prav on. Za varstvo javnega interesa in zakonitosti se mi zdi v takih primerih nujno priznati manjšini v 

občinskem svetu pravni interes za izpodbijanje takih predpisov občinskega sveta, saj je z nezakonitim 

ali protiustavnim občinskim predpisom te vrste prizadet tudi pravni položaj članov občinskega sveta, ki 

bi hoteli in po zakonu morali odločati o določenih javnih zadevah, odločitev večine v občinskem svetu 

pa jim je to možnost (in hkrati zakonsko pristojnost) odvzela. 
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