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EPA 482-VII

DRŢAVNI ZBOR JE NA SEJI 15. 12. 2016 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S) V NASLEDNJEM
BESEDILU:
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) se za 42. členom
doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
Občani lahko ţupana odpokličejo. Glasovanje o odpoklicu ţupana na podlagi
vloţene zahteve se lahko izvede zgolj enkrat v redni mandatni dobi ţupana. Pobuda za
vloţitev zahteve za razpis glasovanja o odpoklicu ţupana (v nadaljnjem besedilu:
pobuda) se lahko vloţi najprej po preteku 12 mesecev od nastopa mandata in
najkasneje 16 mesecev pred potekom mandata.
Pobudo volivcem lahko vloţi vsak volivec v občini (v nadaljnjem besedilu:
pobudnik), mora pa biti podprta s podpisi najmanj treh odstotkov volivcev v občini, ki so
glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za ţupana, vendar ne manj kot 15
volivcev in ne več kot 2500 volivcev v občini. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis
glasovanja o odpoklicu ţupana (v nadaljnjem besedilu: zahteva) in vprašanje v skladu
s petim odstavkom tega člena. Volivci dajo podporo na obrazcu, ki vsebuje naslednje
podatke podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča,
lastnoročni podpis ter datum podpisa.
Pobudo vloţi pobudnik pri občinski volilni komisiji. Občinska volilna komisija
v osmih dneh preveri, ali je pobuda vloţena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena. Če je pobuda vloţena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena,
občinska volilna komisija o tem izda sklep, določi obrazec za podporo zahtevi in datum,
s katerim začne teči rok za zbiranje podpisov podpore zahtevi pred drţavnim organom,
pristojnim za evidenco volilne pravice. Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo
zahtevi je 35 dni. Obrazec za podporo zahtevi vsebuje naslednje podatke podpisnika:
osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, vprašanje v skladu s petim
odstavkom tega člena, lastnoročni podpis in datum podpisa. Sklep občinske volilne
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komisije iz tega odstavka in datum začetka teka roka za zbiranje podpisov se objavi v
uradnem glasilu občine. Zoper sklep občinske volilne komisije iz tega odstavka lahko
ţupan v osmih dneh od objave vloţi toţbo na sodišče, pristojno za upravne spore.
Sodišče odloči v 15 dneh. Vloţitev toţbe zadrţi zbiranje podpisov in potek roka za
zbiranje podpisov do pravnomočne odločitve sodišča.
Če pobuda ni vloţena v skladu s prvim odstavkom tega člena, jo občinska
volilna komisija s sklepom zavrţe. Če pobuda ni vloţena v skladu z drugim odstavkom
tega člena, občinska volilna komisija pozove pobudnika, da pomanjkljivosti v
določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od osmih dni, odpravi. Če
pobudnik v tem roku pomanjkljivosti odpravi, se šteje, da je pobuda vloţena dne, ko je
vloţena popolna pobuda. Če pobudnik v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, jo
občinska volilna komisija s sklepom zavrţe. Pobudnik lahko v osmih dneh od vročitve
sklepa o zavrţenju pobude vloţi toţbo na sodišče, pristojno za upravne spore. Sodišče
odloči v 15 dneh.
Pobuda, zahteva in akt o razpisu glasovanja o odpoklicu ţupana vsebuje
vprašanje, ki se glasi: »Ali ste za to, da ţupanu … (ime občine ter osebno ime ţupana)
preneha funkcija ţupana?«.
Zahteva mora vsebovati vprašanje v skladu s prejšnjim odstavkom, priloţeni
pa ji morajo biti podpisi zadostnega števila volivcev, in sicer najmanj:
- 30 odstotkov volivcev v občini z do 5.000 prebivalci,
- 25 odstotkov volivcev v občini z do 20.000 prebivalci,
- 20 odstotkov volivcev v občini z do 50.000 prebivalci,
- 15 odstotkov volivcev v občini z do 100.000 prebivalci in
- deset odstotkov volivcev v občini z nad 100.000 prebivalci.
Volivec podpiše obrazec za podporo zahtevi osebno pred drţavnim
organom, pristojnim za evidenco volilne pravice. Volivec lahko da podporo zahtevi v
poslovnem času na upravni enoti in krajevnih uradih upravne enote.
Zahtevo vloţi pobudnik najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za
zbiranje podpisov iz tretjega odstavka tega člena.
Če je zahteva vloţena v skladu s tem členom, občinska volilna komisija
razpiše glasovanje o odpoklicu ţupana v 15 dneh po vloţitvi zahteve. Glasovanje se
opravi v 40 dneh od dneva razpisa na nedeljo ali drug dela prost dan. Akt o razpisu
glasovanja o odpoklicu ţupana vsebuje vprašanje v skladu s petim odstavkom tega
člena, dan, ki se šteje za dan razpisa in dan glasovanja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Pravico glasovati o odpoklicu ţupana imajo vsi občani, ki imajo
pravico voliti ţupana. Postopek glasovanja o odpoklicu ţupana vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve.
Glede ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora, odločitev
občinske volilne komisije, sodnega varstva zoper odločitve občinske volilne komisije ter
drugih vprašanj, ki niso urejena s tem členom, se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja lokalne volitve.
Odločitev volivcev za odpoklic ţupana je sprejeta, če zanjo glasuje večina
volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleţi več kot 90
odstotkov števila volivcev, ki so na zadnjih rednih volitvah za ţupana glasovali v prvem
ali drugem krogu oziroma krogu, v katerem je bil ţupan izvoljen.

3

Če je ţupan odpoklican, mu predčasno preneha mandat naslednji dan po
objavi poročila o izidu glasovanja v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem
pričnejo teči roki za razpis nadomestnih volitev ţupana skladno z določbami zakona, ki
ureja lokalne volitve.«.
2. člen
V 47. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Volivec lahko da svojo podporo zahtevi preko enotnega drţavnega portala
e-uprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko
enotnega drţavnega portala e-uprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
referendum in ljudsko iniciativo.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V sedmem odstavku 86.a člena se pika na koncu drugega stavka nadomesti
z vejico in doda besedilo »oziroma zdruţenje več kot polovice mestnih občin.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Določbe 1. člena tega zakona se začnejo uporabljati po opravljenih prvih
rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

