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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014, 

93/2014, 93/2015) in četrtega odstavka 111. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015) je Občinski svet Občine 

Miren-Kostanjevica na 14. redni seji, dne 21. 12. 2015 sprejel 

 

 

O B V E Z N O  R A Z L A G O  

petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

112/07, 69/2014, 93/2014, 93/2015) 

 

I. 

Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 

RS, št. 112/07, 69/2014, 93/2014, 93/2015) 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).« 

 

II. 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan 

po objavi. 

 

 

 

 

 

Številka: 007-23/2015-6 

Datum: 21. 12. 2015 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 



 

3 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE: 

- 17. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014, 93/2014, 

93/2015), 

- 4. odst. 111. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 

RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015). 

 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE: 

V postopku sprejemanja Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica se je 

pojavilo vprašanje v zvezi z opravljanjem in financiranjem funkcije člana sveta krajevne 

skupnosti. V 5. odst. 72. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica je namreč določeno, da je 

funkcija člana sveta krajevne skupnosti častna neprofesionalna. Zato je župan na podlagi 61. 

in 111. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica statutarno pravni komisiji 

dne 7. 12. 2015 posredoval zahtevo za obvezno razlago navedene določbe statuta. 

 

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva 

mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. 

Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži 

občinskemu svetu v postopek. Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega 

poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka. Obvezna razlaga se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Statutarno pravna komisija bo zahtevo obravnavala na seji, dne 16. 12. 2015 in pripravila 

predlog obvezne razlage, ki bo posredovan občinskemu svetu v sprejem. 

 

Statutarno pravna komisija – OBRAZLOŽITEV OBVEZNE RAZLAGE: 

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. 

 

 

2.1 Postopek za sprejem: 

Občinski svet sprejema obvezno razlago po skrajšanem postopku, zato se predlaga, da se 

obvezna razlaga obravnava in sprejme na isti seji občinskega sveta. 
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3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme obvezno razlago petega odstavka 72. 

člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica. 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko, pravna služba 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 
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