
 
 

Številka: 0113-0005/2015-3 

Datum: 16. 12. 2015 

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

 

OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 

POROČILO 

Statutarno pravna komisija je na 6. seji, dne 16. 12. 2015 ob 17. uri obravnavala gradivo za 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica in ob obravnavi točke: 

 

8. Sprejem uradnih prečiščenih besedil pravnih aktov: 

 Statut Občine Miren-Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo) 

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (uradno prečiščeno 

besedilo) 

 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-

Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo) 

 

sprejela naslednje sklepe: 

 

SKLEP št. 1: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren- 
Kostanjevica, da potrdi in sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta 
Občine Miren-Kostanjevica. 

Sklep je bil sprejet s  4  glasovi    ZA    in   0  glasovi    PROTI    od 4 navzočih članov. 

 

SKLEP št. 2: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren- 
Kostanjevica, da potrdi in sprejme uradno prečiščeno besedilo 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 

Sklep je bil sprejet s  4  glasovi    ZA    in   0  glasovi    PROTI    od 4 navzočih članov. 

 

SKLEP št. 3: Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren- 
Kostanjevica, da sprejme uradno prečiščeno besedilo Odloka o 
organizaciji delovnem področju Občinske uprave Občine Miren- 
Kostanjevica. 

Sklep je bil sprejet s  4  glasovi    ZA    in   0  glasovi    PROTI    od 4 navzočih članov. 

 

 

Ob obravnavi točke 9: Sprejem obvezne razlage 5. odst. 72. čl. Statuta Občine Miren-

Kostanjevica je Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji SKLEP: 

Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, 

da sprejme obvezno razlago petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-

Kostanjevica, ki se glasi: 



»Besedna zveza častna neprofesionalna funkcija člana sveta krajevne skupnosti ne 
izključuje pravice člana sveta krajevne skupnosti do prejema sejnine v skladu s 
Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2012, 24/2015).« 
 
Obrazložitev: 
V zakonodaji poznamo številne primere častnega in neprofesionalnega opravljanja funkcije. 

Tako je na primer v Zakonu o državnem svetu določeno, da je funkcija člana državnega 

sveta častna in se opravlja nepoklicno, Zakon o funkcionarjih v državnih organih pa daje 

državnim svetnikom pravico do plačila za opravljanje funkcije. Podobno velja tudi za sodnike 

porotnike. Zakon o sodiščih določa, da je udeležba pri izvajanju sodne oblasti častna, 

medtem ko imajo sodniki porotniki v skladu s Pravilnikom o nagradi in povračilu stroškov 

sodnikom porotnikom pravico do nagrade za sodelovanje pri sojenju. V skladu z navedenim 

menimo, da tudi v našem primeru častnost in neprofesionalnost funkcije člana sveta krajevne 

skupnosti, ne izključuje pravice do prejema sejnine, zato sprememba določbe 5. odst. 72. čl. 

Statuta Občine Miren-Kostanjevica ni potrebna. 

Sklep je bil sprejet s  4  glasovi    ZA    in   0  glasovi    PROTI    od 4 navzočih članov. 
 

 

 

Zapisala: Andreja Slejko                                                                                Predsednik 
Roman Tomšič l.r. 

 


