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- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
 



PREDLOG 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) 

in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014) je 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 3. redni seji dne 16.12. 2014 sprejel 

 

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  

STATUTA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 

 

1. člen 

 

V Statutu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014) se v prvem 

odstavku 35. člena spremeni prvi stavek tako, da se glasi: 

 

»Za pomoč pri opravljanju nalog ţupana ima občina dva podţupana.« 

 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»V primeru predčasnega prenehanja mandata ţupana opravlja funkcijo ţupana do razpisa 

nadomestnih volitev podţupan. Če ima občina več podţupanov pa tisti podţupan, ki ga 

določi ţupan razen, če je razrešen. Če ţupan ne določi, kateri podţupan bo začasno 

opravljal funkcijo ţupana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov 

občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podţupan oziroma član občinskega sveta, ki 

opravlja funkcijo ţupana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.« 

 

KONČNA DOLOČBA 

 

2. člen 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu 

Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 007-21/2014-1 

Datum:16.12.2014  

 

Ţupan 

Mauricij Humar 

 



 

O B R A Z L O Ž I T E V  

 

 

1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM SPREMEMB: 

- 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), 

- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014). 

 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

 

Razlog za sprejetje predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Občine Miren-Kostanjevica 

(v nadaljevanju: Statut) je ţupanova pobuda za imenovanje dveh podţupanov. 

 

Statut v 35. členu predvideva za pomoč pri opravljanju nalog ţupana imenovanje izmed 

članov občinskega sveta enega podţupana, ki pomaga ţupanu pri njegovem delu ter 

opravlja posamezne naloge iz pristojnosti ţupana, po njegovem pooblastilu. Na drugi redni 

seji Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica dne 26.11.2014 je ţupan imenoval za 

podţupana svetnika Stojana Cotiča iz Opatjega sela. Z namenom zagotavljanja 

enakomernega zastopanja interesov občanov po vseh volilnih enotah (Miren in Vrtoče, Bilje 

in Orehovlje, Kras), je ţupan Mauricij Humar predlagal imenovanje še enega podţupana z 

območja Bilj in Orehovelj. Na ta način bi bila zagotovljena enakovredna zastopanost vseh 

občanov, na območjih vseh treh volilnih enot – v Mirnu in Vrtočah s strani ţupana, v Biljah in 

Orehovljah, ter Krasu pa s strani obeh podţupanov. 

 

V ta namen bi bilo potrebno spremeniti določbo 35. člena Statuta v prvem odstavku tako, da 

se zagotovi pravna podlaga za imenovanje dveh podţupanov ter v petem odstavku, da se v 

primeru predčasnega prenehanja mandata ţupana, določi začasno opravljanje ţupanske 

funkcije do razpisa nadomestnih volitev, s strani enega od podţupanov. 

 

V skladu s 122. členom Statuta ureja postopek za sprejem splošnih aktov občine Poslovnik 

Občinskega sveta, ki ob smiselni razlagi 93. in 96. člena predvideva za manj zahtevne 

spremembe in dopolnitve, kot so po našem mnenju predlagane spremembe Statuta, 

skrajšani postopek za sprejem. 

 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta bodo imele neposredne finančne posledice za 

občinski proračun, povečanje v višini  cca 9.000 € letno glede na realizacijo v letu 2013. 

 

4. DRUGO: 

        / 

 

        Ţupan 

             Mauricij Humar 


