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PREDLOG
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008
Odločba US: Up - 2925/2007 - 15, U – I - 21/2007-18, 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 33. seji dne 10.9.2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA

1. člen
V Statutu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007) se prvi odstavek 26. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za gospodarstvo in proračun,
- odbor za okolje, prostor in kmetijstvo,
- odbor za družbene dejavnosti,
- komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila.«
2. člen
V prvem odstavku 27. člena se za besedo »predsednike« dodata besedi » in namestnike«.

3. člen
V 29. členu se za besedo »predsednika« dodata besedi »oziroma namestnika«.
4. člen
Za drugim odstavkom 82. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Na prvi redni seji po prejemu zapisnika zbora občanov svet obravnava sklepe zbora
občanov in sprejme stališče glede upoštevanja odločitev zbora občanov.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
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Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati naslednji predpisi:
- Statut Krajevne skupnosti Miren z dne 2.6.2011,
- Statut Krajevne skupnosti Bilje z dne 15.7.2003,
- Statut Krajevne skupnosti Orehovlje z dne 22.11.2010,
- Statut Krajevne skupnosti Temnica z dne 3.10.1992.
6. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo
veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo po izvedenih lokalnih volitvah v letu
2014.

Številka:007-11/2014-2
Datum:10.9.2014
Zlatko Martin Marušič
Župan
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Obrazložitev:
predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Miren Kostanjevica
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica (v nadaljevanju: svet) je na svoji 32. seji
dne 9.7.2014 obravnaval in sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Miren Kostanjevica. Občinski svet je sprejel sklep, da se pripombe posredujejo pisno
najkasneje do 30.7.2014.

I. Pripombe, predlogi in mnenja, dani k osnutku
V razpravi o predlogu sprememb in dopolnitev statuta so podali konkretne pripombe
in predloge občinski svetnik Silvester Medvešček, odbori in Statutarno pravna
komisija.

I. Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta predlaga pa,
da se v 1. členu sprememb in dopolnitev statuta dodata novi alineji, ki se glasita:
»- Odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila«.
Pripomba se delno upošteva. Upošteva se mnenje statutarno pravne komisije
da se odbor za zdravstvo in socialne zadeve združi v odbor za družbene
dejavnosti.

II. Odbora za mladinska vprašanja
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta predlaga pa,
da se v 1. členu sprememb in dopolnitev poslovnika dodata novi alineji, ki se glasita:
»- Odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila«.
Pripomba se delno upošteva. Upošteva se mnenje statutarno pravne komisije
da se odbor za zdravstvo in socialne zadeve združi v odbor za družbene
dejavnosti.

III. Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
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K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta predlaga pa,
da se v 1. členu sprememb in dopolnitev statuta dodata novi alineji, ki se glasita:
»- Odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila«.
Pripomba se delno upošteva. Upošteva se mnenje statutarno pravne komisije
da se odbor za zdravstvo in socialne zadeve združi v odbor za družbene
dejavnosti.

IV. Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta predlaga pa,
da se v 1. členu sprememb in dopolnitev statuta dodata novi alineji, ki se glasita:
»- Odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila«.
Pripomba se delno upošteva. Upošteva se mnenje statutarno pravne komisije
da se odbor za zdravstvo in socialne zadeve združi v odbor za družbene
dejavnosti.
V. Odbor za gospodarstvo in proračun
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta.
Pripomba se upošteva.

VI. Odbor za turizem
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta.
Pripomba se upošteva.

VII. Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami statuta ter še predlaga, da se ime
Odbora za okolje, prostor dopolni tako, da se glasi: »Odbora za okolje, prostor in
kmetijstvo.«
Pripomba se upošteva.
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VIII. Odbor za okolje in prostor
K1. členu
Odbor se strinja s predlaganimi spremembami statuta ter še predlaga, da se ime
Odbora za okolje, prostor dopolni tako, da se glasi: »Odbora za okolje, prostor in
kmetijstvo ter nadalje, črta naj se odbor za zdravstvo in socialne zadeve.«
Pripomba se upošteva.

IX. Pripomba občinskega svetnika Silvestra Medveščka (določila ni v predlogu)
1. K 82. členu
V 82. člen na se doda tretji odstavek, ki se glasi:
Na prvi redni seji po prejemu zapisnika zbora občanov svet obravnava sklepe zbora
občanov in sprejme stališče glede upoštevanja odločitev zbora občanov«.
2. K 110. členu
110. člen se dopolni, tako, da se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Občinski svet na začetku mandata na podlagi izdelane ocene stanja sprejme novo
ali potrdi obstoječo dolgoročno razvojno strategijo občine.
Dolgoročna razvojna strategija občine je temeljni programski dokument dolgoročnega
načrtovanja za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, ki na podlagi ocene
stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje izhajajoče strateške razvojne cilje ter
programe, podprograme in potrebne projekte za njihovo uresničevanje, katerega cilj
je zagotavljati trajnostni razvoj občine.«
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Dopolnitev člena ni potrebna, saj se razvojna strategija zelo pomemben
razvojni dokument občine in ni potrebe, da se to zapiše v statut. Začetek
izdelave tega dokumenta lahko svetniki sprožijo kadarkoli v mandatu z
zagotovitvijo potrebnih sredstev v proračunu občine.

3. PREHODNE IN KONČNE DOLČBE (določila ni v predlogu)
V predlog sprememb in dopolnitev statuta, naj se doda prehodna določba, ki bo
razveljavila statute krajevnih skupnosti.
Pripomba se upošteva.
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STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Številka: 007-0003/2013-1
Datum: 27.8.2014
OBČINSKI SVET
POROČILO
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

Statutarno pravna komisija je na 13. redni seji dne 27.8.2014 obravnavala gradivo za
33. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in je ob obravnavi točke z
naslovom Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Miren Kostanjevica
obravnavala tudi predloge občinskega svetnika Silvestra Medveščka in pripombe
vseh odborov. V tem poročilu so navedene samo obrazložitev za pripombe, ki niso
bile upoštevane.
1. K 1. členu, pripomba odbora za zdravstvo in socialne zadeve, da se doda nova
alineja: odbor za zdravstvo in socialne zadeve
Mnenje:
Statutarno pravna komisija meni, da pripomba odbora ni utemeljena, naloge odbora
se združijo z nalogami odbora za družbene dejavnosti. Glede na obseg obravnavanih
zadev in število sej je komisija mnenja, da se odbor združi z ostalimi družbenimi
dejavnostmi.
2. K 110. členu, pripomba občinskega svetnika, da se 110. člen se dopolni, tako, da
se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Občinski svet na začetku mandata na podlagi izdelane ocene stanja sprejme novo
ali potrdi obstoječo dolgoročno razvojno strategijo občine.
Dolgoročna razvojna strategija občine je temeljni programski dokument dolgoročnega
načrtovanja za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, ki na podlagi ocene
stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje izhajajoče strateške razvojne cilje ter
programe, podprograme in potrebne projekte za njihovo uresničevanje, katerega cilj
je zagotavljati trajnostni razvoj občine.«
Mnenje:
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Statutarno pravna komisija meni, da predlog za sprejem takšnega razvojnega
dokumenta ne spada v statut. Odločitev o sprejemu dolgoročne razvojne strategije se
prepusti posameznemu sklicu občinskega sveta.
SKLEP
Statutarno pravna komisija podpira sprejem predloga sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Miren Kostanjevica s pripombami in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.

Vojko Urdih
Predsednik

8

