
 
 

Številka: 0113-4/2015-3 

Datum: 23. 11. 2015 

 

Statutarno pravna komisija  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Statutarno pravna komisija je na 5. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 23. 11. 2015, ob 16.30 

uri, obravnavala gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica in 

ob obravnavi točke: 

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Osnovno varstvo – 
skrajšani postopek sprejel naslednji 

SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 

Kostanjevica, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JZ ZD Osnovno varstvo. 

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Zobozdravstveno 

varstvo – skrajšani postopek: 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JZ ZD Zobozdravstveno 
varstvo. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
4. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu na območju občine Miren – Kostanjevica – skrajšani postopek: 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Miren – 
Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
5. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki – LUNG: 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let v višini 191.151,04 EUR razporedi na naslednji način: 

- v letu 2015 v višini 20.900,20 EUR za materialne stroške in investicijsko 
vzdrževanje, 

- v letu 2016 v višini 42.230,20 EUR za materialne stroške in investicijsko 
vzdrževanje, 

- v višini 128,020,64 – nerazporejena sredstva, 
kot izhaja iz Plana porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 25. 9. 2015, ki je 
priloga tega sklepa. 



O nerazporejenih sredstvih iz presežka v višini 128.020,64 EUR odloči občinski svet do 
konca leta 2016. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
6. Sklep o soglasju k pristopu Občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin Šempeter – 
Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava: 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme sklep o soglasju k pristopu Občine Ajdovščina k 
medobčinski upravi občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica 
in Vipava. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
7. Spremembe Statuta Občine Miren – Kostanjevica, Spremembe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Miren – Kostanjevica, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica:   
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme spremembe Statuta Občine Miren – Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – 
Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne komisije.  

 
8. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren – Kostanjevica – 1. branje: 
SKLEP: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren – Kostanjevica 
tako, da se 1. odstavek 20. člena pravilno glasi: »Finančna sredstva za sejnine 
predsedniku in članom KS se zagotavljajo iz sredstev za delovanje KS, v skladu z 
veljavnimi merili, ki jih določa pravilnik. 
 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne 
komisije.  

 

Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije: 

Danjela Cijan                                                                                                Roman Tomšič 

 

 

 

 


