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ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 27. seji Občinskega sveta  
                                                Občine Miren Kostanjevica                                                         
 
PRIPRAVIL/A:                        Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
NASLOV:                                Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v  Statutarno 
                                                pravni komisiji in imenovanju novega člana   
 
 
POROČEVALEC/KA:              Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
    
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
Občine Miren Kostanjevica naslednja sklepa: 
 
1. Ugotovi se, da je Katji Pregelj zaradi odstopa z mesta članice prenehalo članstvo v 
Statutarno pravni komisiji Občine Miren - Kostanjevica. 
  
2. Za člana v Statutarno pravne komisije Občine Miren-Kostanjevica se predlaga 
Kristjana Saksido. 

 

 
    

 
Branko Orel 
Predsednik 

 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV: 

 
 
I. Pravna podlaga 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF)     

- 36. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 
- 123. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

43/2008)   
 
 
II. Razlogi za sprejem sklepa 
Dne 1.8.2013 smo od članice statutarno-pravne komisije Katje Pregelj, Orehovlje 26, 5291 
Miren prejeli odstopno izjavo, ki jo je podala zaradi daljšega bivanja v tujini.  
Poslovnik občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008) v 
četrtem odstavku 123. člena določa, da mora biti izjava o odstopu dana v pisni obliki Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru 
občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata. 

Glede na navedeno Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
občinskemu svetu, da ugotovi, da Katji Pregelj preneha članstvo v Statutarno pravni komisiji. 
Obenem predlaga, da se za novega člana Statutarne pravne komisije imenuje Kristjan 
Saksida, Orehovlje 34B, 5291 Miren, ki je diplomiran pravnik in presojamo, da ima potrebna 
znanja za člana.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odstopno izjavo in predlog novega 
kandidata obravnavala na svoji 14. redni seji dne 16.10.2013. 

 
Branko Orel  
Predsednik 

 



 
 

 
Občinski svet 
 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) , 
36. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 123. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008)  je 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 27. redni seji dne 16.10.2013 sprejel naslednji
                   
 
 
 

S K L E P  
 
 

1. Ugotovi se, da je Katji Pregelj zaradi odstopa z mesta članice prenehalo 
članstvo v Statutarno-pravni komisiji Občine Miren Kostanjevice. 

 
2. Imenuje se Kristjan Saksida, Orehovlje 34B, 5291 Miren za člana v Statutarno-

pravno komisiji Občine Miren Kostanjevica.  
 

3. Ta sklep velja takoj. 
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