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Statutarno – pravna komisija  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
Statutarno – pravna komisija je na 8. redni seji, ki je bila dne 17. 12. 2012, ob 17.00 uri 
obravnavala gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob 
obravnavi točke: 
 
2.Ustanovitev organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – 
Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava: 

a) Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava 
občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava 

b) Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – 
Kostanjevica sprejela 

SKLEP:Statutarno – pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Odlok o ustanovitvi organa Medobčinska uprava občin 
Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava ter Odlok o 
prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – 
Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Statutarno – pravne 
komisije. 
 

3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarski javni 
službi v Občini Miren - Kostanjevica: 
SKLEP: Statutarno – pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarski 
javni službi v Občini Miren – Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Statutarno – pravne 
komisije. 
 

4.Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren – Kostanjevica: 
SKLEP: Statutarno – pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren – 
Kostanjevica s predlaganimi spremembami in sicer tako: 

1. da se naslov odloka glasi:« Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja 
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica v obliki javno-
zasebnega partnerstva”,  



2. da se v 1. odstavku 1. člena odloka črtata besedi javnonaročniškega in 
koncesije,  

3. da se v 4. členu odloka črta 2. odstavek, v 3. odstavku istega člena pa se črtata 
besedi upravljane in vzdrževanje,  

4. v 5. členu odloka se črta 2. Odstavek in preoblikuje se 5. odstavek v: 
“Obstoječe in s strani koncedenta zgrajene naprave javne razsvetljave in drugi 
objekti javne službe kot objekti gospodarske javne in rastrukture ostanejo pri 
koncedentu, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja koncesionar, 
kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.” 

 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 
 
Zapisala: 
Danjela Cijan 
                                                                                                                     Predsednik: 
                                                                                                                     Vojko Urdih 

 

 
 
 
 


