
 

Številka: 03202-7/2013-4 

Datum:   10. 4. 2013 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

24. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila dne 10. 4. 2013 ob 14.00 uri 

v Banketni dvorani Mestne hiše, v Ljubljani, Mestni trg 1. 

 

NAVZOČI : Maša KOCIPER, dr. Marta BON, Aleš ČERIN in Boris MAKOTER. 

 

OSTALI NAVZOČI: Sašo RINK (JSS MOL), Tilka KLANČAR (OZS), Gorazd GORKIČ (OGDP), 

Jasna TUŠAR (OGDP), Darko GRADIŠNIK  (OGDP), Nuša RUS (OUP), Anton VOZEL (MR)  in 

strokovna sodelavka Komisije Polona Zupan Klopčič. 

 

Sejo je sklicala predsednica Komisije Maša KOCIPER. 

 

S sklicem so članice člani prejeli naslednji: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:                  

1. Obravnava gradiva za 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Razno 

 

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 24. seje Komisije. 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

 

Komisija je pričela s prvo točko dnevnega reda : Obravnava gradiva za 25. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Komisija je imela pripombe pravne narave le pri  16. točki dnevnega reda MS MOL z naslovom 

Osnutek odloka o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnih krajih zunaj prostorov, ki so 

določeni za točenje alkoholnih pijač 

 

Po končani razpravi, je predsednica dala na glasovanje naslednji predlog MNENJA: 

Statutarno pravna komisija meni, da je urejanje posega v človekove pravice in temeljne svoboščine 

na podlagi odloka lahko problematično in potencialno neustavno, saj lahko tovrstno materijo glede 

na določila 15. in 35. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, 

št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 

68/06 - UZ121,140 in143-v nadaljevanju Ustava RS) ureja le zakon
1
. 

                                                 
1
 Obrazložitev: 
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PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagano mnenje je bilo sprejeto. 

 

 

 

S tem je Komisija zaključila prvo točko dnevnega reda in prešla na drugo točko: Razno, pri kateri ni 

bilo razprave. 

 

 

Seja je bila končana ob 14.30 uri. 

 

Pripravila: 

Polona Zupan Klopčič 

 

 

Maša Kociper 

Predsednica Komisije 

 

 

 

                                                                                                                                                       
Ustava RS v 35. členu zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin zasebnosti in osebnostnih 

pravic in kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v svoji odločbi št. U-I-137/93 (Odl. US III, 62), 35. člen Ustave, s 

tem ko jamči nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti in osebnostnih 

pravic, zagotavlja tudi t.i. splošno svobodo ravnanja ljudi. V ustavni pravici je tako zajeto načelo, da je v pravni 

državi  človeku dovoljeno vse, kar ni prepovedano  

- in ne obratno. 

 

Poseg v omenjeno ustavno pravico je tako dopusten le, če je v skladu z načelom sorazmernosti  potreben za 

varstvo pravic drugih, kar je podrobneje urejeno v 15. členu Ustave RS, ki določa: 

- da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave; 

- da je z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako 

določa ustava ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine; 

- da so človekove pravice in temeljne svoboščine  omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa 

ta ustava.Ob upoštevanju Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF-v nadaljevanju: ZLS), ki v 65. členu 

določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili, je potrebno 

ugotoviti, da občina nima pristojnosti za  sprejemanje zakonov. 

Glede na zgoraj navedeno Komisija meni, da je urejanje posega v človekove pravice in temeljne svoboščine na 

podlagi odloka lahko problematično in potencialno neustavno, saj lahko tovrstno materijo glede na določila 15. 

in 35. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - 

UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140 in143-v 

nadaljevanju Ustava RS) ureja le zakon.  

 


