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STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA IN ŽUPAN 
Miren, 02. april 2008 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 

OBRAZLOŽITEV 
Poslovnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica  

 
1) Zakonska podlaga za sprejem poslovnika 
17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07). 
 
2) Razlogi za sprejem poslovnika in ocena stanja: 
 
Osnovni razlog za spremembo poslovnika je v sklepih občinskega sveta sprejetih na 1. redni 
seji občinskega sveta 20.12.2006, kjer so se sprejemali sklepi za ustanovitev občasnih 
delovnih teles občinskega sveta na  predlog Statutarno-pravne komisije. 
V letu 2007 in sicer 26.11.2007 je bil sprejet statut Občine Miren-Kostanjevica  (Ur. l. RS, št. 
112/07),  ki v prvem odstavku 17. člena določa, da občinski svet sprejema poslovnik o svojem 
delu.  
Statutarno-pravna komisija je nov poslovnik obravnavala in usklajevala na sedmih sejah. 
Nekatere seje so potekale vzporedno z pripravo statuta. Pred tem poslovnikom je veljal 
Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je bil objavljen v časopisu 
OKO številka 16/2002.  Ker se je občinska zakonodaja v zadnjih letih močno spreminjala in ker 
je naša občina sprejela nov statut, je bilo posledično  potrebno sprejeti tudi nov poslovnik. 
Poslovnik temelji na veljavni republiški zakonodaji, kakor tudi na že sprejetih odločitvah in 
rešitvah, ki jih prinaša statut naše občine.  
 
3) Cilji in načela: 
Cilji, ki jih želimo doseči so: 

- uskladitev s sklepi občinskega sveta občine, 
- uskladitev z veljavno zakonodajo, 
- uskladitev z novo sprejetim statutom občine. 

 
4) Ocena finančnih in drugih posledic (proračun) 
 
Glede na to, da so se sklepi o ustanovitvi novih delovnih teles občinskega sveta že realizirali v 
letu 2007, ne pričakujemo bistvenega povečanja teh stroškov v letu 2008. Povečali se bodo 
stroški za sejnine delovnih teles občinskega sveta za dva nova člana odbora za okolje in 
prostor.  
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme predlagani odlok. 
 
Obrazložitev:  
 
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica je predlog Poslovnika 
občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo in 
občinska uprava občine, obravnavala na svojih sedmih sejah. Nanj so člani podajali pripombe 
in dopolnitve. Do prve obravnave posredovane pripombe in dopolnitve so bile upoštevane.  
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Pripombe in dopolnitve, ki so bile podane na 10. redni seji občinskega sveta so bile vnesene 
na 13. seji statutarno pravne komisije.  
 
Popravki so bili izvedeni v naslednjih členih poslovnika: 
15. člen, črtal se je četrti odstavek; 
21. člen, črtal se je tretji odstavek; 
37. člen, doda se beseda »praviloma«  ob osemnajsti uri…; 
53. člen , prvi in drugi odstavek se smiselno združita, 
67. člen, črtalo se je alinejo o reševanju investicije na Cerju; 
106. člen, doda se nov tretji odstavek: Rebalans proračuna občine župan predlaga občinskemu 
svetu v sprejem ob nastanku dovoljene prekoračitve proračuna. V drugem odstavku se črta: 
vendar o njem ni javne razprav; 
132. člen, v zadnji odstavek se doda »ki jo je dal predsedujoči«.  
 
Tako dopolnjen poslovnik predlagamo v sprejem občinskemu svetu v drugem branju. 
 
Pripravil:         ŽUPAN 
Aleš Vodičar             Zlatko Martin Marušič 
  


