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Pristojnost in pravna podlaga:
 64. člen Zakona 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)
 28. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št.
14/15)
 21., 155. in 156. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010,
45/2011)
 74. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008,
50/2010)
Gradivo obravnavala: Statutarno pravna komisija, dne 22. 6. 2015
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško v
predloženi vsebini.
Obrazložitev:
Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je opravila pregled usklajenosti
Statuta Občine Laško in Poslovnika Občine Laško z ustavo in zakonodajo. Ugotovila je nekaj
neskladnosti, ki jih je potrebno odpraviti.
Služba za lokalno samoupravo je ugotovila, da Statut Občine Laško:


ni usklajen z določbami Zakona 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;
v nadaljevanju ZLS):
– prvi odstavek 10. in zadnji odstavek 47. člena v nasprotju z 10. členom ZLS
določa uporabo pečata in ne žiga, zato se beseda ustrezno spremeni;
– 13. člen v peti točki napačno navaja mrliško ogledno službo, gre za pregledno
službo, zato se beseda ustrezno popravi;
– v petem odstavku 16. člena je še vedno določen najvišji letni znesek sejnin v
višini 15%; spremenjen šesti odstavek 34. a člena ZLS ta znesek določa v višini

–

–

–
–

7,5%; ker se ZLS večkrat spreminja, se 15% nadomesti z besedilom "z zakonom
določen odstotek;"
v novem osmem odstavku 34. člena besedilo »organih javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta«
ni v skladu z zastopanjem občine v organih javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, saj so bili člani občinskega sveta vanje imenovani kot predstavniki
samoupravne lokalne skupnosti in jim ta mandat ne preneha s prenehanjem
mandata v občinskem svetu, zato se to besedilo črta; članom občinskega sveta,
ki jim je prenehal mandat, torej preneha le članstvo v občinskih organih, ne pa v
organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, v katere so bili imenovani kot
predstavniki občinskega sveta;
tretji odstavek 46. člena v nasprotju z določbami 32. a člena ZLS o razrešitvi
člana nadzornega sveta določa, da se razrešitev opravi na predlog najmanj ene
četrtine članov občinskega sveta, zato se to besedilo črta; razrešitev člana
nadzornega odbora opravi občinski svet le na predlog nadzornega odbora;
drugi odstavek 72. člena ni v skladu z določbami ZLS o ožjih delih občine ker
posega v položaj najvišjega organa odločanja v občini, zato se ta odstavek v
celoti črta;
22. in 77. člen nista v skladu z ZLS v delu, ki določa, da je krajevna skupnost
delodajalec; določbe niso v skladu s spremembo drugega odstavka 37. b člena
ZLS, zato se črta besedilo, ki določa nezdružljivost s službo v krajevni skupnosti;



četrti odstavek 5. člena statuta ni v skladu z 9. členom Zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01 – ZSam-1), ki določa izjemo pri odločanju o samoprispevku;
9. člen ZSam-1 določa:
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka ima fizična oseba, ki
ima stalno prebivališče na območju, na katerem naj bi se uvedel samoprispevek.
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka za izgradnjo ali
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, s katero se povečuje uporabnost ali
vrednost nepremičnine, ima tudi fizična oseba, ki je lastnik oziroma lastnica (v
nadaljnjem besedilu: lastnik) ali uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik) stavbnega zemljišča na območju, na katerem naj bi se uvedel
samoprispevek, pa na tem območju nima stalnega prebivališča.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena pa nima pravice
glasovanja fizična oseba, katere dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v
predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka ne presegajo 25 odstotkov
povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo dohodki, po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: povprečna
plača), ali je mlajša od petnajst let.
Besedilo 5. člena se ustrezno popravi, tako da se doda, da se lahko na podlagi
zakona v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki so uporabniki zemljišč
in drugih nepremičnin na območju občine.



115. člen statuta v nasprotju s področno zakonodajo določa javne službe v 10., 18.
in 19. alineji, zato se te tri alineje črtajo;

Služba za lokalno samoupravo je tudi opozorila, da področje ustanovitve, organizacije,
delovanja in pravnega statusa ožjih delov občine (krajevnih skupnosti) ni v skladu z
določbami ZLS (18. do 19. č člen ZLS), ker imajo krajevne skupnosti v Občini Laško še
vedno svoje statute. Glede na navedeno so pripravljene ustrezne spremembe statuta,
vključno z določilom, da za krajevne skupnosti velja smiselna uporaba statuta občine,
statuti krajevnih skupnosti pa prenehajo veljati.
V skladu z navodili Službe za lokalno samoupravo so glede na uveljavitev Zakona o
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15, v nadaljevanju

ZUUJFO) pripravljene tudi določene spremembe zaradi uskladitve statuta s tem
zakonom:









doda se nov 7.a člen: v statut se dodajo sedeži posameznih krajevnih skupnosti;
2. odst. 22. člena: ker je določanje nezdružljivosti poseg v ustavne pravice
posameznika, se nezdružljivost določa samo z zakonom - 37. b člen ZLS določa
nezdružljivost funkcije župana, podžupana in občinskega svetnika, zato se besedilo
ustrezno preoblikuje;
3. odst. 69. člena: ker je določanje nezdružljivosti poseg v ustavne pravice
posameznika, se nezdružljivost določa samo z zakonom - 30. člen ZLS določa, da
članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali
z delom v občinski upravi, zato se besedilo ustrezno preoblikuje;
5. odst. 77. člena: ker je določanje nezdružljivosti poseg v ustavne pravice
posameznika, se nezdružljivost določa samo z zakonom - 2. odst. 19. člena ZLS
določa, da člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član
nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi, zato se besedilo
ustrezno preoblikuje;
3. odst. 77. člena se nadomesti z novim 77.a členom, ki določa, koliko članov
sveta imajo posamezne krajevne skupnosti; doda se, da se volilne enote
posameznih krajevnih skupnosti določijo z odlokom, kar je sedaj določal 3. odst. 77.
člena, ki se črta;

Občinska uprava je pri pregledu statuta ugotovila še naslednje neusklajenosti, ki jih je
potrebno ustrezno popraviti:












2. odst. 3. člena: občina opravlja naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo
prenesene, zato se doda ta beseda;
1. odst. 6. člena: dodajo se naselja, ki so navedena po abecedi za celotno območje
občine;
1. in 2. odst. 9. člena: pravico do uporabe občinskega grba in zastave ne podeljuje
občinski svet, ampak župan (tako tudi ureja odlok), zato se besedilo ustrezno popravi;
15. člen: doda se, da je organ občine po posebni zakonodaji poleg občinske volilne
komisije tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; črta se določilo, da ima
občina svet krajevnih skupnosti, saj to ureja 71. člen; beseda "neprofesionalno" se
nadomesti s pravilno besedo "nepoklicno;"
1. odst. 31. člena: določba glede javnosti sej občinskega sveta se uredi na novo bolj razumljivo;
2. in 5. odst. 48. člena: nadzorni odbor naj ne bi posegal v tekoče delo, to je v
proračun in zaključni račun (pojasnilo Službe za lokalno samoupravo), zato se ta dva
odstavka črtata; v 6. odst. je določeno, da nadzorni odbor posreduje letno poročilo o
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja; glede na prakso
in razpored sej občinskega sveta se to besedilo popravi tako, da se letno poročilo
posreduje do obravnave zaključnega računa za preteklo leto;
71. člen: besedilo 1. odstavka se dopolni tako, da se določi, da lahko župan zaradi
obravnave skupnih vprašanj in zagotavljanja skupnega interesa občanov, ki živijo v
posameznih ožjih delih občine, oblikuje skupni posvetovalni organ, ki ga sestavljajo
predsedniki krajevnih skupnosti; 2. odstavek se spremeni tako, da je jasno, da svet
sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti, župan pa le sklicuje in vodi seje; v
naslovu pred tem členom se doda beseda "predsednikov", tako da je bolj jasno, da
gre za svet predsednikov krajevnih skupnosti;
74. člen: črta se besedilo, da krajevne skupnosti opravljajo naloge v skladu s
statutom krajevne skupnosti - svoje naloge opravljajo le v skladu s statutom občine in
zakonom (določbe statutov občin, ki dopuščajo urejanje delovanja krajevnih skupnosti
s statutom krajevne skupnosti, je v nasprotju z zakonom, ki ne dopušča prenosa











pristojnosti sprejemanja predpisov na svete krajevnih skupnosti – 19.b člen ZLS
točno določa, katere naloge krajevnih skupnosti se lahko določijo s statutom občine);
doda se besedilo, da krajevna skupnost ne more biti delodajalec – 2. odst. 3. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) določa, da je delodajalec v upravi lokalne
skupnosti le lokalna skupnost;
1. odst. 75. člena: obratovalni čas v skladu z zakonodajo ureja občinski pravilnik,
zato se črta alineja, ki določa, da krajevne skupnosti dajejo občinskemu svetu mnenja
v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov;
78. člen: 10. odst. se spremeni tako, da se določi, da se za delovanje svetov
krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika
občinskega sveta;
nov 81.a člen: doda se, da krajevna skupnost lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov; za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno
uporabljajo določbe statuta, s katerimi je urejen zbor občanov (to določilo so imele
krajevne skupnosti do sedaj v svojih statutih);
nov 81.b člen: doda se besedilo, ki v 1. odst. določa postopek za razpustitev
krajevne skupnosti in razpis predčasnih volitev; za razpis predčasnih volitev se v
skladu z določilom 109. člena Zakona o lokalnih volitvah smiselno uporabljajo določila
ZLV, ki veljajo za občinski svet; besedilo 2. odst. se oblikuje na podlagi določila 2.
odst. 18. člena ZLS, ki določa, da lahko občinski svet s spremembo statuta ukine
krajevno skupnost ali spremeni njeno območje; sprememba statuta, s katero se ukine
krajevna skupnost oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po
izteku mandata sveta krajevne skupnosti;
118. člen: v skladu z zakonodajo se preoblikuje besedilo 3. in 4. odst., tako da se
določi, da sprejme občinski svet na predlog župana načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine (v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti se to v praksi že izvaja);
1. odst. 123. člena: 1. odstavek 10. člena Zakona o javnih financah določa, da
proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, zato se v
besedilu črta besedna zveza "in obrazložitve."

27. maja so bile spremembe in dopolnitve statuta sprejete v 1. obravnavi. V razpravi je bila
izpostavljena le ena predlagana sprememba, in sicer 3. odst. 78. člena, kjer bi se popravilo
besedilo tako, da prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan in ne bivši predsednik KS,
ker ta po volitvah naj ne bi imel več nobene funkcije, kakor je bilo predstavljeno na
strokovnem seminarju in pridobljenem pisnem mnenju predavateljice Neže Vodušek. Glede
na izpostavljeno dilemo, da bo novoizvoljeni župan preobremenjen še s sklicem sej devetih
krajevnih skupnosti in ker lahko pride do večjega časovnega zamika sklica sej, če je
potreben 2. krog volitev za župana, smo za mnenje zaprosili še Službo za lokalno
samoupravo, kjer so nam pojasnili, da sta obe rešitvi pravilni. Glede na navedeno
predlagamo, da 3. odstavek 78. ne spreminjamo in da ostane določilo takšno kot do
sedaj, da torej prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik
krajevne skupnosti.
Pavel Teršek,
predsednik
Statutarno pravne komisije
Priloga:
- predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško,
- pojasnilo Službe za lokalno samoupravo z dne 15. 6. 2015.

P R E D L O G – skrajšani postopek
Na podlagi 21., 155. in 156. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007,
17/2010, 45/2011) je Občinski svet Laško na __. seji, dne _____, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LAŠKO
1. člen
V Statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) se v drugem
odstavku 3. člena pred besedo "naloge" doda beseda "prenesene".
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se pred besedo "odločitve" doda besedna zveza "zakona in",
pred besedo "zemljišč" pa se doda besedna zveza "ali uporabniki".
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Občina je ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Curnovec, Debro,
Doblatina, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Huda Jama,
Jagoče, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben,
Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Lokavec, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male
Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Modrič, Mrzlo Polje, Obrežje pri Zidanem Mostu,
Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Polana, Povčeno, Požnica, Radoblje, Reka,
Rifengozd, Rimske Toplice, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja
Rečica, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor,
Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike
Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Zabrež, Zgornja Rečica, Zidani Most,
Žigon."
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
"Krajevna skupnost Jurklošter ima sedež v Jurkloštru 19a, Jurklošter.
Krajevna skupnost Laško ima sedež naTrubarjevi ulici 3, Laško.
Krajevna skupnost Marija Gradec ima sedež na Marija Gradcu 29, Laško.
Krajevna skupnost Rečica ima sedež v Hudi Jami 1, Laško.
Krajevna skupnost Rimske Toplice ima sedež na Aškerčevi cesti 6, Rimske Toplice.
Krajevna skupnost Sedraž ima sedež v Sedražu 22, Laško.

Krajevna skupnost Šentrupert ima sedež v Šentrupertu 89, Šentrupert.
Krajevna skupnost Vrh nad Laškim ima sedež na Vrhu nad Laškim 9a, Laško.
Krajevna skupnost Zidani Most ima sedež v Zidanem Mostu 12, Zidani Most."
5. člen
V prvem in drugem odstavku 9. člena se besedna zveza "Občinski svet" nadomesti z besedo
"Župan".
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda "pečat" nadomesti z besedo "žig".
7. člen
V zadnji alinei 5. točke 13. člena se črta vejica in beseda "pogrebno", beseda "ogledno" pa
se nadomesti z besedo "pregledno".
8. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organa občine po posebni zakonodaji sta občinska volilna komisija in svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu."
Tretji odstavek se črta.
V šestem odstavku se beseda "neprofesionalno" nadomesti z besedo "nepoklicno".
9. člen
V petem odstavku 16. člena se število "15" nadomesti z besedilom "z zakonom določen
odstotek".
10. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta in podžupana s funkcijo župana, članstvom v
nadzornem odboru, z delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote in z delom
v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi
z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov
občine ureja zakon."

11. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Seje občinskega sveta so javne. Občinski svet lahko sklene, da se javnost izključi, če se
obravnava gradivo, ki vsebuje podatke, ki so varovani na podlagi zakona. Izključitev javnosti
podrobneje določa poslovnik občinskega sveta."
12. člen
V osmem odstavku 34. člena se za besedo "organih" postavi pika in se črta besedilo "in
organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, v katere so bili imenovani kot predstavniki
občinskega sveta."
13. člen
V zadnjem stavku tretjega odstavka 46. člena se za besedo "odbora" postavi pika in se črta
besedilo "ali najmanj ene četrtine članov občinskega sveta."
14. člen
Črtata se drugi in peti odstavek 48. člena.
V šestem odstavku 48. člena se besedilo "konca meseca januarja koledarskega leta"
nadomesti z besedilom "obravnave zaključnega računa".
15. člen
Tretji odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta z članstvom v nadzornem
odboru občine ali z delom v občinski upravi določa zakon."
16. člen
V naslov pred 71. členom se pred besedo "krajevnih" doda beseda "predsednikov".
V 71. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske
pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ."
V drugem odstavku se za besedo "skupnosti" postavi pika. Doda se drugi stavek, ki se glasi:
"Seje sveta sklicuje in vodi župan."
17. člen
Črta se drugi odstavek 72. člena.

18. člen
V prvem odstavku 74. člena se črta zadnja vejica in besedilo "statutom krajevne skupnosti".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Krajevna skupnost ne more biti delodajalec."
19. člen
V prvem odstavku 75. člena se v enajsti alinei beseda "soglasje" nadomesti z besedo
"mnenje". Dvanajsta alinea se črta.
20. člen
Tretji odstavek 77. člena se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Funkcija člana sveta je častna. Nezdružljivost članstva v krajevni skupnosti s funkcijo
župana in podžupana, članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi
ureja zakon."
21. člen
Doda se nov 77. a člen, ki se glasi:
"Število članov sveta po posameznih krajevnih skupnostih je naslednje:
 Krajevna skupnost Jurklošter ima 9 članov sveta,
 Krajevna skupnost Laško ima 11 članov sveta,
 Krajevna skupnost Marija Gradec ima 10 članov sveta,
 Krajevna skupnost Rečica ima 8 članov sveta,
 Krajevna skupnost Rimske Toplice ima 8 članov sveta,
 Krajevna skupnost Sedraž ima 6 članov sveta,
 Krajevna skupnost Šentrupert ima 7 članov sveta,
 Krajevna skupnost Vrh nad Laškim ima 7 članov sveta,
 Krajevna skupnost Zidani Most ima 7 članov sveta.
Volilne enote za volitve v svet posamezne krajevne skupnosti določi občinski svet z
odlokom."
22. člen
V 78. členu se črta drugi odstavek.
V sedmem odstavku se pred besedo "glasov" doda beseda "opredeljenih".
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Za delovanje svetov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika
občinskega sveta."
23. člen
Za 81. členom se doda 81.a člen, ki se glasi:
"Krajevna skupnost lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov.
Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe statuta, s katerimi je
urejen zbor občanov."
24. člen
Za 81.a členom se doda 81.b člen, ki se glasi:
"Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta
krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
 če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skupnosti ne sestane,
 če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s statutom zaupane oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
 če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva,
ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, ne uporabljajo namensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet
krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da
občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu
s tem statutom."
25. člen
Črtajo se deseta, osemnajsta in devetnajsta alinea 115. člena.
26. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 118. člena tako, da se glasita:
"Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski
svet na predlog župana sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Sprejeti
letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na
način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja."
27. člen
V prvem odstavku 123. člena se vejica pred besedo "načrt" nadomesti z besedo "in", za
besedo "programov" se postavi pika in se črta besedna zveza "in obrazložitve".

28. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati:
- Statut Krajevne skupnosti Breze z dne 18. 5. 1997,
- Statut Krajevne skupnosti Jurklošter z dne 19. 7. 1996 in 1.3. 2001,
- Statut Krajevne skupnosti Laško z dne 16.10.1996 in 12. 3. 2002,
- Statut Krajevne skupnosti Marija Gradec z dne 20. 8. 1996,
- Statut Krajevne skupnosti Rečica z dne 6. 12. 1996,
- Statut Krajevne skupnosti Rimske Toplice z dne 19.6.2003,
- Statut krajevne skupnosti Sedraž, z dne 17. 5. 1997,
- Statut Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim z dne 25. 8. 1996,
- Statut Krajevne skupnosti Zidani Most z dne 8. 9. 1997.
29. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Zadeva: sklic konstitutivne seje sveta krajevne skupnosti
Spoštovani!
Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete, če lahko »bivši« predsednik sveta krajevne
skupnosti skliče konstitutivno sejo sveta krajevne skupnosti oziroma ali to mora storiti aktualni
župan ter ali mora biti konstitutivna seja izvedena (in ne zgolj sklicana) v 20 dneh po izvolitvi
članov sveta krajevne skupnosti.
Glede sklica konstitutivne seje sveta krajevne skupnosti sta možni dve rešitvi, in sicer, da jo
skliče izvoljeni (aktualni) župan ali dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti, kar smo
pojasnili tudi na našem posvetu po lokalnih volitvah v letu 2014. Članom sveta krajevne
skupnosti namreč ob smiselni uporabi določb Zakona 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)
mandatna doba preneha s konstitutivno sejo novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti, kar
velja tudi za predsednika sveta krajevne skupnosti.
Pojem »sklic konstitutivne seje« je treba razlagati kot zasedanje organa in ne zgolj kot vabilo.
Če mora biti seja sklicana v 20 dneh po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti, potem je to
skrajni rok izvedbe konstitutivne seje. Namen zakonskih določb je, da se organi čim prej in brez
odlašanja konstituirajo. Dnevni red konstitutivne seje je fiksen in določen s poslovnikom
občinskega sveta. Upoštevati je treba tudi zakonske določbe o dolžini trajanja mandata članov
občinskih organov (oziroma v konkretnem primeru svetov krajevnih skupnosti), kar pomeni, da
ne sme biti bistvenih odstopanj v trajanju mandatne dobe za posamezne občinske svete
oziroma svete krajevnih skupnosti.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Melita Nikše
sekretarka

dr. Roman Lavtar
sekretar
vodja službe

