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Statutarno pravna komisija 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA 

 

 

POROČILO 

Statutarno pravna komisija je na 14. redni seji, ki je potekala dne 5. 12. 2017 ob 18.30 uri 

obravnavala naslednje gradivo: 

 

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica 

 

Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji  

SKLEP: »Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren - 
Kostanjevica, da sprejme predlagani Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica po skrajšanem postopku.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Statutarno pravne komisije. 

 

3. Sprejem obvezne razlage prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Miren - Kostanjevica 

 

Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji 

SKLEP: »Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren - 
Kostanjevica, da sprejme obvezno razlago prve alineje tretjega odstavka 58. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki se glasi: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri izvrševanju pristojnosti iz 
prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - 
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) ni zavezana izvesti javnega 
poziva ali posebej obveščati občinskih svetnikov. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Pri razlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica je potrebno 
upoštevati, da so določbe 13. člena splošne, 58. člena pa specialne. Vsak občinski 
svetnik lahko poda svoje predloge kandidatov Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ali pa jih predlaga neposredno na seji Občinskega sveta, ko se 
določeno imenovanje obravnava. Komisija je delovno telo občinskega sveta in ima po 
Poslovniku predlagalno pristojnost. To, da Občinski svet bolj upošteva mnenje 
Komisije, kot mnenje posameznega občinskega svetnika, pa v ničemer ne okrni 
pravice občinskega svetnika, ki izhaja iz pete alineje tretjega odstavka 13. člena 
Poslovnika. 



 
Ko Komisija Občinskemu svetu predlaga kandidate, ni zavezana izvesti javnega 
poziva, niti o tem posebej obveščati občinskih svetnikov, saj to ni nikjer določeno (ne 
v zakonu, ne v občinskem predpisu). Kdor ima interes, se lahko v zvezi s sejami 
Občinskega sveta in drugim dogajanjem v občini seznani tako, da za informacije 
zaprosi občinsko upravo. 
 
V primeru, da bi obveljalo stališče zahteve za razlago Poslovnika, torej, da ima 
Komisija »nalogo Občinskemu svetu predlagati kandidate, ampak iz nabora 
kandidatov, ki so jih občinski svetniki predlagali, če so izkoristili pravico, ki jim jo 13. 
člen daje«, je vprašljiv namen obstoja Komisije, saj ne opravlja več funkcije 
samostojnega predlagatelja, temveč je zgolj posrednik kandidatov občinskemu 
svetu.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Statutarno pravne komisije. 
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