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Statutarno pravna komisija  
Občinskega sveta Občine Laško 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-22/2011 
Datum: 11.05.2011 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da komisija na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:    PREDLOG SPREMEMBE STATUTA OBČINE LAŠKO -  skrajšani postopek 
 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  

• Srečko Lesjak, predsednik Statutarno pravne komisije 
 

Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21., 155. in 156. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) 
• 74. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 

50/2010) 
 
Gradivo obravnavala: Statutarno pravna komisija, dne 11.05.2011 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško po skrajšanem 
postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Spremembe Statuta Občine Laško v predloženi 
vsebini. 

 
Obrazložitev: 
 
Krajevni skupnosti Jurklošter in Vrh nad Laškim sta podali pisni predlog, da bi na določenem 
območju uredili mejo. V tem primeru bi bilo potrebno spremeniti mejo med tema krajevnima 
skupnostima.  
 
18. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) 
 
Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji 
členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, 
kulturne in druge značilnosti območja. 

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo 
območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo 
območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine. 
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Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor 
krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo 
obvezno obravnavati. 

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet 
na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v 
občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in 
območje ožjega dela občine. 

 
Iz navedenega člena sledi, da lahko postopek za spremembo meje krajevne skupnosti 
prične: 

- občinski svet na lastno pobudo, tako da pred spremembo ugotovi interes krajanov na 
zboru krajanov ali na referendumu ALI 

- zbor krajanov, tako da svojo pobudo predložijo v obravnavo občinskemu svetu ALI  
- s statutom določeno število prebivalcev krajevne skupnosti, tako da svojo pobudo 

predložijo v obravnavo občinskemu svetu, le-ta pa pred spremembo ugotovi interes 
krajanov na zboru krajanov ali na referendumu. 

 
 
Drugi stavek 2. odst. 73. člen Statuta Občine Laško (statut) 
 
Pobudo o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov naselja ali več 
posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda 10% volilnih upravičencev. Pred 
ustanovitvijo ali spremembo območja krajevne skupnosti občinski svet ugotovi interes na 
referendumu. 

 
Glede na navedeno, da naš statut pogojuje spremembo območja krajevne skupnosti s 
predhodno ugotovljenim interesom na referendumu, zaradi velikih finančnih stroškov izvedbe 
referenduma predlagamo spremembo statuta v tem členu, tako da za spremembo meje 
krajevne skupnosti zadostuje že pozitivna ugotovitev interesa krajanov na zboru krajanov. 
 
Po novem bi se 2. odst. 73. člena statuta glasil:  
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov naselja 
ali več posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 10% volilnih 
upravičencev v krajevni skupnosti. Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti mora 
občinski svet ugotoviti interes krajanov na referendumu. 
Pobudo za spremembo območja krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, 
delov naselja ali več posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 5% 
volilnih upravičencev v krajevni skupnosti. Pred spremembo območja krajevne 
skupnosti mora občinski svet ugotoviti interes krajanov na zboru krajanov. 
 
 
 

  Predsednik  
Statutarno pravne komisije       

       Mag. Srečko Lesjak 
          
 
 
Priloga: 

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

SPREMEMBE  STATUTA OBČINE LAŠKO 
  

 
1. člen 

 
V Statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) se spremeni 2. odst. 73. člena, 
ki se glasi: 
"Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov naselja ali več 
posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 10% volilnih upravičencev v 
krajevni skupnosti. Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti mora občinski svet ugotoviti interes 
krajanov na referendumu. 
Pobudo za spremembo območja krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov 
naselja ali več posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 5% volilnih 
upravičencev v krajevni skupnosti. Pred spremembo območja krajevne skupnosti mora 
občinski svet ugotoviti interes krajanov na zboru krajanov." 
 
 

2. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka:________       Župan Občine Laško 
Datum: _________            Franc Zdolšek 
 


