
 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA      
 
 
Številka: 00113-6/2012 
Datum: 26.6.2012 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 
 

POROČILO 
 

 
Statutarno pravna komisija je na 6. redni seji, ki je bila dne 26.6.2012, ob 19.00 uri, 
obravnavala gradivo za 17. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob 
obravnavi točk: 
 
1. Predloga Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren Kostanjevica 
 
 sprejela 
 
1.1. SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga, da se v predlogu Pravilnika o 

sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren Kostanjevica: 
- v tretjem odstavku 2. člena se črta besedilo “Udeležba na prireditvi ni 

kulturni projekt.” 
- sedma alineja prvega odstavka 3. člena  se spremeni tako, da se glasi:  
     “druge pravne osebe zasebnega prava” 
- v drugi alineji drugega odstavka 3. člena se črtajo besede “ali 

organizacijsko enoto”   
- v peti alineji drugega odstavka 3. člena se za besedami “kot pravne osebe” 

dodata besedi “zasebnega prava” 
 
 
1.2. SKLEP: “Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Pravilnika o 

sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren Kostanjevica in ga 
predlaga Občinskemu svetu Občine Miren Kostanjevica v sprejem.” 

 
Sklep je bil sprejet z 4 glasovi    ZA      in   / glasovi    PROTI    od 4 navzočih. 

 
 
 
2. Razno - Preglednice sej odborov in komisij občinskega sveta v mandatu 2010-2014 
 
sprejela  



 
SKLEP: Statutarno – pravna komisija predlaga, da se pri pripravi predloga Statuta 
Občine Miren Kostanjevica upošteva predlog komisije glede zmanjševanja število 
delovnih teles občinskega sveta in sicer, da se posamezni odbori in komisije 
Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica združijo: 

- odbor za zdravstvo in socialno varstvo, odbor za mladinska vprašanja in 
odbor za kulturo, šolstvo in šport in tehnično kulturo se združijo, 

- komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila se 
združi z odborom za turizem    

  
Sklep je bil sprejet z  4  glasovi    ZA      in   0  glasovi    PROTI    od  4 navzočih. 
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