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PREDLOG
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007UPB2, 27/2008 Odločba US: Up - 2925/2007 - 15, U – I - 21/200718, 76/2008, 100/2008 Odločba US: U - I -427/2006-9, 79/2009, 14/2010 Odločba US: U – I
- 267/2009-19, 51/2010, 84/2010 Odločba US: U-I-176/2008 - 10, 40/2012 - ZUJF), 17. člena
Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007), je Občinski svet na . seji
dne 00.00.2014 sprejel

S PR EM EMB E I N D O PO LNI TV E STATU TA
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen
V 26. členu se prvi odstavek spremeni v:
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
 komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 statutarno pravna komisija,
 odbor za gospodarstvo in proračun,
 odbor za okolje in prostor,
 odbor za družbene dejavnosti.
2. Člen
PREHODNE DOLOČBE
3. člen
Določba 1. člena, ki ureja obseg stalnih delovnih teles občinskega sveta, se začne uporabljati
po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOKA:
- 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2 s
spremembami).
- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07).

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Glede na večkratne pobude iz strani svetnikov glede zniževanja števila odborov in komisij
smo pripravili predlog sprememb in dopolnitve statuta in poslovnika občine.
Glede števila stalnih delovnih teles je iz pravno formalnega vidika zadostno število štiri, kar
priporoča tudi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila in sicer:
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
4. Statutarno pravna komisija.
Število odborov in komisij je sicer odločitev občinskega sveta, ki jih lahko poljubno oblikuje in
določa naloge in se v vsakem lokalnem okolju rahlo razlikujejo.
V mandatu 2006-2010 in 2010-2011 je bilo število sej naslednje:

Delovna telesa občinskega sveta

št. sej
20062010

št. sej
20102014*

1 KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJE

16

17

2 STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
3 ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

22
17

10
22

4 ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

23

15

5 ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, ŠPORT IN TEHNIČNO KULTURO

11

13

7

8

14

6

8 ODBOR ZA TURIZEM

9

5

9 ODBOR ZA MLADINSKA VPRAŠANJA

3

3

2

1

MEDNARODNO SODELOVANJE
KOMISIJA ZA PRIPRAVO OBČINSKIH PRIREDITEV IN IZDAJO
11 OBČINSKIH GLASIL

10

7

12 NADZORNI ODBOR

19

15

153

122

6 ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
7 ODBOR ZA KMETIJSKA VPRAŠANJA IN RAZVOJ PODEŽELJA

10 KOMISIJA ZA SODELOVANJE S SOSEDNJIMI OBČINAMI IN

skupaj
*do maja 2014
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Za izhodišče sprememb predlagamo naj bi ostalo pet stalnih delovnih teles, ki bi pokrivala
vse potrebne naloge, ki jih nalaga zakon o lokalni samoupravi. Ti odbori in komisije so:
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; statutarno pravna komisija; odbor za
gospodarstvo in proračun; odbor za okolje in prostor; odbor za družbene dejavnosti.
Vsebine odbora za družbene dejavnosti bi obsegale področja družbenih dejavnosti oz.
negospodarstva, ki so jih doslej obravnavali: odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično
kulturo, odbor za zdravstvo in socialno varstvo, odbor za mladinska vprašanja, komisija za
pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila.
Naloge Odbora za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja se priključijo Odboru za okolje in
prostor po zgledu organiziranosti na državnem nivoju.
Naloge Odbor za turizem se priključijo odboru za gospodarstvo in proračun. Takšna ureditev
je bila tudi pred širitvijo odborov in komisij v letu 2007. Poleg tega se je gradivo, ki se je
nanašalo na turizem obravnavalo tudi na odboru za gospodarstvo in proračun (poslovni načrt
zavoda za turizem, odlok o zavodu za turizem).
Komisija za sodelovanje s sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje v praksi ni
zaživela saj občinski svet v zadnjih dveh mandatih ni obravnaval vsebin, ki bi jih lahko
obravnavala tovrstna komisija.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Zaradi sprejema sprememb statuta se pričakuje nekaj prihrankov pri obsegu sredstev za
sejnine glede na zmanjšano število odborov in komisij.
4. DRUGO:
Predlog sprememb in dopolnitev statuta je obravnavala statutarno pravna komisija na 11. Seji
3.6.2014, ki ga predlaga v obravnavo občinskemu svetu.

