
 

Ustavni pravnik Miro Cerar je mandatarju Marjanu Šarcu predlagal za ministra osebo, ki  je 

kot minister kršila ustavno ministrsko prisego pred Državnim zborom in kršila zakone, ki jih 

je sprejel Državni zbor.  

 

Gre za gospoda Zdravka Počivalška in Pogodbo z Magno Steyr o izvedbi strateške investicije na 

razvojnem območju št. Magna -2017-MG z dne 17. 10. 2017 

 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je pri organiziranju in sklepanju 

poslov z Magno Steyr kršil Zakon o vodah (ZV-1) in sicer 69. člen, 2. odstavek, ki enoznačno in 

brezpogojno določa: » Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene 

nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti 

okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, je na vodovarstvenem 

območju prepovedana.« 

 

Razvojno območje v Občini Hoče-Slivnica leži na  vodovarstvenem območju, ki je zavarovano z 

Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, 

Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13). 

 

S kršitvijo tega člena ZV-1  je kršen tudi Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške 

investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI), ki v 2. členu določa: 

»Za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo predpisi s področja urejanja prostora za 

izvedbo prostorskih ukrepov, predpisi s področja graditve objektov za izdajo dovoljenj za gradnjo in 

poseg v prostor ter predpisi s področja prostorskega načrtovanja.« Zakon o vodah spada v naštete 

kategorije prostorskih in okoljskih predpisov. 

 

Pogodba Magna -2017-MG z dne 17. 10. 2017 v 1. členu v  točki 7 določa: » V skladu z ZZPISI je 

zagotovitev pogojev za izvedbo Strateške investicije v javnem interesu, zato je ta pogodba 

sklenjena v javnem interesu, zato lahko stranke prosto urejajo obligacijsko razmerje le, v kolikor to 

ni v nasprotju z Ustavo republike Slovenije, z ZZPISI ali drugimi prisilnimi predpisi ali moralnimi 

načeli, ki veljajo v Republiki Sloveniji v času podpisa te pogodbe.« 

 

Iz navedenega sledi, da je Pogodba Magna -2017-MG z dne 17. 10. 2017 po lastnih določilih 

nezakonita, saj je v nasprotju z ZZPISI in drugimi prisilnimi predpisi, ki so veljali v Republiki 

Sloveniji na dan podpisa pogodbe, in je po veljavnih prisilnih predpisih in moralnih načelih v 

Republiki Sloveniji nična in neveljavna. 

 

Gospod Zdravko Počivalšek se je z ministrsko prisego pred Državnim zborom dne 4. 12. 2014 

zavezal, da bo spoštoval ustavni red. Z navedenimi dejanji je dokazal neustavno in nezakonito 

ravnanje. 

 

Z izvolitvijo gospoda Počivavška v novem mandatu bi Državni zbor RS obšel moralna in ustavna 

načela, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Utemeljeno pričakujemo, da poslanci ne bodo potrdili za 

ministra osebo, ki je že doslej kot minister dokazal, da se zlahka odloča za kršitev moralnih načel 

in kršitev Ustave in zakonov Republike Slovenije. 

 

Stranka Solidarnost, 4.9.2017 


