
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-74/95 - 3 

Datum: 12.10.1995 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Krajevne skupnosti Ribnica na Pohorju na seji dne 

12.10.1995  

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. in 132. člena Statuta Občine 

Podvelka-Ribnica (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 4/95) se sprejme. 2. 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Občinskega sveta Občine 

Podvelka-Ribnica, št. 17/95 z dne 8.4.1995 se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnica izpodbija ustavnost in zakonitost navedenih določb Statuta Občine Podvelka-Ribnica, s 

katerimi so bile ukinjene dosedanje krajevne skupnosti in ustanovljene nove vaške skupnosti na 

podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 in 14/95). Hkrati 

pobudnica izpodbija zakonitost sklepa občinskega sveta te občine, s katerim je bila na podlagi 

izpodbijanih določb Statuta ukinjena KS Ribnica na Pohorju. Čeprav pobudnica svojo vlogo imenuje 

pritožba, pa je iz njene vsebine mogoče sklepati, da gre za pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti. 

 

2. Pobudničin pravni interes za vložitev pobude je v tem, da izpodbijane določbe Statuta ukinjajo 

pobudnico kot krajevno skupnost oziroma del občine, s čimer se povsem spreminja njen pravni 

položaj. 

 

3. V postopku ocene ustavnosti in zakonitosti bo potrebno zlasti preizkusiti skladnost izpodbijanih 

določb Statuta z določbo 18. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki našteva razloge za razdelitev 

občine na krajevne skupnosti, med katerimi navaja tudi interes prebivalcev dela občine. 

 

4. V delu, v katerem se pobuda nanaša na sklep občinskega sveta, pa jo je treba zavreči. Sklep 

organa lokalne skupnosti je posamičen akt, katerega ustavnosti in zakonitosti glede na 21. člen 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ni mogoče izpodbijati v postopku ocene 

ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, 

mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 

 


