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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA 

24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 22. 6. 2022 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Primož Nemec: 

Občinskega svetnika zanima postopek oz. potek občinskih razpisov (predvsem za področje 

športa in kulture): kje je predpisan, kdo so člani strokovnih komisij, ki ocenjujejo prejete vloge 

na posamezen javni razpis in kako so imenovani. Predlaga tudi objavo imen članov 

strokovnih komisij na spletni strani občine, preverjanje njihove strokovne usposobljenosti za 

področje, ki ga ocenjujejo in večjo vlogo občinskega sveta pri samem imenovanju članov 

strokovnih komisij. 

 

Odgovor: 

Dodelitev in izplačilo transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa poteka po 

točno določenem in predpisanem postopku. Pravne podlage za dodeljevanje sredstev so: 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije1, ki se smiselno 

uporablja tudi za občine; ALI 

- lasten splošni pravni akt občine. 

 

Za področje športa in kulture ima občina sprejete lastne splošne pravne akte, in sicer: 

Odlok o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica2 in Pravilnik o sofinanciranju 

javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične 

kulture v Občini Miren-Kostanjevica3. V postopku pa je potrebno upoštevati tudi področno 

zakonodajo Zakon o športu4 in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo5. 

 

V navedenih občinskih pravnih aktih, ki jih sprejme občinski svet, so določeni cilji 

sofinanciranja, predmet sofinanciranja, razpisni pogoji, upravičenci do sofinanciranja, pravila 

o izvedbi postopka (javni razpis, roki, strokovne komisije, naloge odgovornih oseb, sklepanje 

pogodb itd.) in način kontrole porabe sredstev. 

 

Strokovna komisija, imenovana v postopku javnega razpisa, opravlja naloge posvetovalnega 

telesa organu, ki sprejme končno odločitev. Njene naloge so točno predpisane. Člani 

komisije po navadi odprejo in pregledajo vloge, odločajo o formalni in materialni popolnosti 

za uvrstitev v postopek, vloge točkujejo v skladu z merili in pripravijo predlog sofinanciranja. 

Končno odločitev o sofinanciranju pa vedno sprejme pristojni organ za odločanje, to je 

direktor občinske uprave ali župan (odvisno od predpisanega postopka) 

 

Člane komisij po navadi imenuje župan, pri tem pa upošteva strokovno usposobljenost 

članov in druge določene kriterije. Za člane komisij velja na primer tudi prepoved interesne 

povezanosti z vlagatelji.6 Prav zaradi slednjega ni priporočljivo, da so člani komisij občinski 

 
1 Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22. 
2 Uradni list RS, št. 93/20. 
3 Uradni list RS, št. 57/12, 24/16. 
4 Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20, 3/22 – Zdeb. 
5 Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 

111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 - ZIUZEOP, 3/22 – Zdeb. 
6 Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije 

(20. čl. Zakona o športu). 



 

 

svetniki, saj je iz postopka dodeljevanja javnih sredstev potrebno izključiti morebitne 

interesne ali politične povezave. 

 

Kot ste tudi sami ugotovili, je v postopku dodeljevanja javnih sredstev ključna 

transparentnost. Zato se v skladu z 10. čl. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja7 po koncu razpisa, vsa dokumentacija, tudi člani strokovnih 

komisij, objavijo na spletni strani občine – na enem mestu, pod posamezen zaključen javni 

razpis (povezava: https://www.miren-kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-

in-javne-razgrnitve/arhiv-razpisov-od-2016/). 

 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik David Cigoj: 

Občinskega svetnika zanima stanje zadeve v zvezi s posredovanim predlogom pravilnika o 

subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v občini. 

 

Odgovor: 

Svetniku je bil odgovor poslan v pisni obliki dne 4. 7. 2022. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 

 
7 Uradni list RS, št. 24/16. 
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