
 

 

 

Ţupan 

 

Številka: 9000-0003/2012 
Datum: 16.3.2012 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
                                                                                                                             TOČKA 2/d. 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
 
 
 
 
ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 14. seji Občinskega sveta 
                                                       
PRIPRAVIL/A:                        Občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica 
 
NASLOV:                                Odgovori na pobude in vprašanja 13.  redne seje Občinskega sveta     
Občine Miren-Kostanjevica 
 
POROČEVALEC/KA:              Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja 13. redne seje Občinskega sveta 
Občine Miren-Kostanjevica. 
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Priloga:  

- Pregled pobud in vprašanj občinskega sveta z odgovori 



 

 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

13. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 29. februar 2012 

 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Stanko Muţina: 

Svetnik poda vprašanje kako potekajo aktivnosti glede ureditve trţnice v Mirnu.  

Odgovor:  

Gradivo je v pripravi in bo obravnavano na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta.  

 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Zvonko Ferfolja 

Svetnik predlaga, da se pri izračunu cene za plačilo staršev za programe vrtec v Občini Miren-Kostanjevica 

upošteva kot olajšavo najem kredita za rešitev stanovanjskega problema.  

Odgovor: 

Olajšava predstavlja dodatno obremenitev občinskega proračuna. Med sosednjimi (goriškimi) 

občinami to olajšavo v tem trenutku nudita le Občini Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova 

Gorica. V primeru upoštevanja olajšave se staršem plačilo v povprečju zniţa za en plačilni razred 

(10%). Primer: V kolikor bi takšno olajšavo uveljavljalo 5% staršev (ocene ni moţno podati, ker s 

podatki ne razpolagamo), bi to pomenilo dodatno obremenitev občine za cca. 250-400 EUR 

mesečno, tj. 3.000-4.800 EUR letno. Občinski svet lahko predlaga sprejem takšnega sklepa o 

dodatnih olajšavah pri plačilu vrtca. 

 

3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Svetnik predlaga, da občinska uprava pridobi mnenje parlamenta ali računskega sodišča glede spremembe 

6 alineje 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica ter spremembo 8. člena Odloka o proračuna.  

Odgovor:  

Zaradi uskladitve z Zakonom o lokalni samoupravi se pripravlja nov predlog Statuta Občine Miren-

Kostanjevica. Predlog svetnika bo preučila Statutarno pravna komisija. 

 

Občinska uprava bo ob pripravi proračuna občine za leto 2013 pripravila nov odlok o proračunu.   

Glede omejitev odločanja ţupana pri razpolaganju finančnih sredstev občine bo občinska uprava 

pri pripravi predloga odloka upoštevala veljavno zakonodajo, ugotovitve notranje revizije in 

ugotovitve računskega sodišča v drugih občinah.  

 

 

 


