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Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Listina o pobratenju med Občino Miren - Kostanjevica in Občino Nazarje 

 

Gradivo za obravnavo na seji 28. redna seja 

Točka dnevnega reda 11. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Poročevalec/ka Mauricij Humar, župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
Priloga: 

- osnutek Listine o pobratenju med Občino Miren - Kostanjevica in Občino Nazarje. 
 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 

 

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. 

US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 

ter 6. in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na svoji 28. redni seji, dne 21. 6. 2017 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s sklenitvijo pobratenja Občine Miren - 

Kostanjevica in Občine Nazarje ter podpisom Listine o pobratenju. 

 

II. 

Za podpis Listine o pobratenju se pooblašča župana Mauricija Humarja. Listina o pobratenju 

stopi v veljavo, ko jo podpišeta župana obeh občin. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

 

Številka: 033-0001/2017-3 

Datum: 21. 6. 2017 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

 

1. PRAVNA PODLAGA ZA SKLENITEV LISTINE O POBRATENJU OBČIN: 

Pravno podlago za medsebojno povezovanje in sodelovanje med občinami dajeta Zakon o 

lokalni samoupravi in Statut Občine Miren - Kostanjevica. 

 

V skladu s 6. čl. Zakona o lokalni samoupravi občine med seboj prostovoljno sodelujejo 

zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen 

ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne 

organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, 

javna podjetja in ustanove.  

 

Statut Občine Miren - Kostanjevica v 6. čl. med drugim določa, da občina pri uresničevanju 

skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, z lokalnimi skupnostmi drugih držav 

ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Občina sodeluje z drugimi občinami po 

načelih prostovoljnosti in solidarnosti. 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Med Občino Miren - Kostanjevica in Občino Nazarje so se zaradi skupne zgodovine 

oblikovale posebne vezi. Naveza Miren – Nazarje je nastala že leta 1915, ko so se zaradi 

bližajoče se soške fronte morali Mirenci preseliti v Nazarje. Medsebojni stiki pa so se na 

neformalni ravni, predvsem preko kulturnih društev, ohranjali vse do današnjega dne z 

medsebojnimi obiski, postavitvijo razstave o mirenskih beguncih in drugimi dogodki. 

 

V novembru 2016 je Občina Miren - Kostanjevica gostila obisk delegacije Občine Nazarje. 

Obiskali so nas predstavniki občinske uprave, občinski svetniki, direktorji javnih podjetij in 

predsedniki društev. Namen srečanja je bil med drugim tudi pogovor o nadaljnjem skupnem 

sodelovanju. S strani obeh občin je bil jasno izkazan interes, da se njuno sodelovanje 

ustrezno formalizira z listino o pobratenju. 

 

Občina Nazarje bo listino v enakem besedilu obravnavala na seji občinskega sveta, 

predvidoma v septembru. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s sklenitvijo pobratenja Občine 

Miren - Kostanjevica in Občine Nazarje ter podpisom Listine o pobratenju. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


