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Z A P I S N I K 

 

 

o poteku 5. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala od 29. 10. 2021 od 12.00 dalje do 

2. 11. 2021 do 12.00. 

 

Dne 28. 10. 2021 je bil svetnicam in svetnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj po elektronski pošti 

posredovan sklic 5. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z gradivom in glasovnico ter naslednjim 

predlogom dnevnega reda: 

1. Vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lokalni 

samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 

 

Hkrati se je svetnike obvestilo o sklicu dopisne seje s pisnim sporočilom na telefonske številke mobilnih telefonov, 

ki so jih sporočili notranji organizacijski enoti mestne uprave, pristojni za organiziranje sveta.  

 

Svetnice in svetniki so bili pozvani, da opravijo glasovanje z izpolnitvijo in podpisom glasovnic, ki jih v obliki 

optično prebrane datoteke ali fotografije izpolnjene glasovnice pošljejo po elektronski pošti na elektronski poštni 

naslov, s katerega so prejeli sklic dopisne seje do konca trajanja dopisne seje. Štelo se je, da je bila glasovnica 

oddana pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem Mestne občine Kranj. 

 

V sklicu je bilo določeno časovno obdobje, v katerem so svetniki lahko postavili vprašanja, in sicer do  30. 10. 

2021 do 12.00. Na zastavljena vprašanja svetnice mag. Barbare Gunčar so bili dne 2. 11. 2021 posredovani 

naslednji odgovori mestne uprave:  

1. Na podlagi kakšnega pravnega mnenja je pripravljena obravnava zahteve za začetek postopka za oceno 
ustavnosti? Pošljite to pravno mnenje in vsa druga gradiva, ki vsebujejo oceno verjetnosti uspeha takšne 
zahteve meni in vsem drugim svetnikom.  
 

Obravnava zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je pripravljena na podlagi mnenja 

Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine 

Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik z dne 21.10.2021, ki ga v priponki 

prilagamo.  

 

2. Kakšne stroške je pripravljavec poravnal ali še bo poravnal tretjim v zvezi s tem postopkom za oceno 
ustavnosti? 
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V zvezi s postopkom za oceno ustavnosti še niso nastali nobeni stroški. Če bomo za vložitev zahteve za 

oceno ustavnosti pooblastili odvetnika, se bodo stroški obračunali v skladu z Odvetniško tarifo.  

 

3. Kdo bo prevzel odgovornost, če bo ustavno sodišče zavrnilo zahtevo, še zlasti iz razloga, da vlagatelj nima 
pravnega interesa; ali je to župan, ali je to odvetnik, ali so to tisti mestni svetniki, ki so glasovali za, ali kdo 
četrti? 
 

Ustava Republike Slovenije v določbi 153. člena določa, da morajo biti zakoni, podzakonski in drugi splošni 

akti v skladu z ustavo.  V skladu z določbo 162. člena Ustave RS predlagatelje za začetek postopka pred 

ustavnim sodiščem določa zakon.  Zakon o ustavnem sodišču pa v določbi 23.a člena med drugim določa, 

da z zahtevo za oceno ustavnosti lahko začne postopek predstavniški organ samoupravne lokalne 

skupnosti, če se posega v ustavni položaj ali v ustavne pravice samoupravne lokalne skupnosti. Glede na to, 

lahko govorimo zgolj o pristojnosti za vložitev zahteve.  

 

4. Zanima me kakšno je o tej zadevi mnenje Statutarno pravne komisije. 
 
Statutarno pravna komisija zaenkrat o tej zadevi še ni podala mnenja.  

 

 

V postavljenem roku je glasovalo 23 svetnic in svetnikov: Lea Bidovec, Ana Černe, Janez Černe, Irena Dolenc, 

Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan 

Homan, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, Saša Kristan, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Gašper 

Peterc,  dr. Neven Polajnar, Jožef Rozman, Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Mestni svet je odločal o naslednjih predlogih:  

 

1. točka: Vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lokalni 

samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 

 

SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Kranj kot predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti pooblašča župana 

Mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, da: 

1. v postopku pred ustavnim sodiščem vloži zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o  lokalni samoupravi 

in/ali Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v delu, ki se nanaša na materialno pravne in procesne 

določbe o ustanovitvi nove občine in predlaga zadržanje izvrševanja teh določb ter 

2. prenese pooblastilo za zastopanje v postopku pred ustavnim sodiščem na odvetniško družbo ali 

odvetnika. 

 
Na podlagi izida glasovanja (22 ZA, 1 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
Glasovanje je bilo zaključeno 2. 11. 2021, ob 12.00. Glasovnice so priložene zadevi 5. dopisna seja Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj. 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


