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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na pobudo Lojzeta Cafute iz Seţane v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 

sklepov krajevnih skupnosti z območja občine Seţana o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega 

samoprispevka in o uvedbi krajevnega samoprispevka na seji dne 5/3-1992 

 

s k l e n i l o : 

 

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti: 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran 

Postojna in Seţana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni 

skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in 

Seţana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in 

Seţana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Seţana, št. 

8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe 

krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Seţana, št. 

8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Seţana, št. 

9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo 

samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, 

Postojna in Seţana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 

20/91); 

 

- sklepov sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za 

krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Seţana, št. 

12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91); 
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- sklepov sveta Krajevne skupnosti Dane pri Seţani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka 

za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Seţana, 

št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91), se ustavi. 

 

O B R A Z L O Ţ I T E V 

 

S sklepi z dne 13/6-1991 in z dne 20/6-1991 je ustavno sodišče sprejelo pobudo občana oziroma je v 

zvezi z njegovo pobudo začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih splošnih aktov 

krajevnih skupnosti. 

 

Na podlagi dogovora na sestanku predstavnikov Skupščine občine Seţana, posameznih krajevnih 

skupnosti z območja te občine in predstavnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije dne 9/10-

1991 v Seţani in pisnega zaprosila občine z dne 14/10-1991 je ustavno sodišče s sklepi z dne 24/10-

1991 določilo prizadetim krajevnim skupnostim dvomesečni rok za uskladitev izpodbijanih določb 

sklepov krajevnih skupnosti z ustavo in zakonom. 

 

Ustrezno popravljena oziroma usklajena besedila izpodbijanih sklepov krajevnih skupnosti so bila 

objavljena v Uradnem listu RS, št. 30/91 in v Uradnih objavah občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, 

Piran, Postojna in Seţana, št. 43/91. Popravljeni oziroma dopolnjeni sklepi krajevnih skupnosti ne 

spreminjajo obveznosti prizadetih subjektov, določenih v izpodbijanih sklepih, temveč le sprejete 

sklepe dopolnjujejo v skladu z opravljenimi javnimi obravnavami o njihovih predlogih. Pri tem pa ni 

mogoče pritrditi pobudniku, da bi morale biti v obravnavanih sklepih povzete posamezne določbe 

zakona, saj to za zakonske norme prisilne narave ni potrebno. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili 

sicer pri objavi popravljenih sklepov izpuščeni podatki o obravnavanju in sprejetju navedenih sklepov 

na sejah svetov krajevnih skupnosti, vendar tako obravnavanje kot sprejetje potrjujejo ustrezni 

zapisniki sej krajevnih skupnosti. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo navedeni sklep na podlagi 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim 

sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


