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ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 14. seji Občinskega sveta  
                                                Občine Miren Kostanjevica                                                         
 
PRIPRAVIL/A:                        Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica 
 
 
NASLOV:                               Obvestilo Ministrstva za finance o sklepu Vlade  
                                               Republike Slovenije   
                                                  
POROČEVALEC/KA:             Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
    
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svet 
Občine Miren Kostanjevica, da se o sklepu Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela 
na 4. seji dne 29.2.2012, nemudoma pisno obvesti vse javno pravne subjekte, kjer je 
Občina Miren - Kostanjevica  ustanoviteljica.    
 
Obenem se pozove vse predstavnike Občine Miren Kostanjevica v svetih zavodov, da 
predlagajo sprejem enakega stališče kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in 
sicer, da se presežki prihodkov nad odhodki, tudi iz tržnih dejavnosti, ne porabijo za 
izplačilo nagrad zaposlenim.   

 
Branko Orel 
Predsednik 

 
Priloga: 

Dopis Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, prejela dopis št. 4101-6/2012/42  
z dne 5.3.2012 

 



 
 
 
 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
 

Občina Miren Kostanjevica je dne 15.3.2012 od Ministrstva za finance, Direktorat za 
proračun, prejela dopis št. 4101-6/2012/42 z dne 5.3.2012, s katerim obvešča občino o 
sklepu Vlade Republike Slovenije.  
 
Vlada Republike Slovenije je na svoji 4. seji redni seji dne 29.2.2012 ob obravnavi izhodišč 
za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto sprejela sklep, v  
katerem v 18. Točki zavezuje ministrstvo za finance, da o tem sklepu obvesti vse lokalne 
skupnosti.  
 
18. točka tega sklepa pa se glasi: »Vlada Republike Slovenije priporoča svetom javnih 
agencij, skladov in zavodov, da se presežki prihodkov nad odhodki, tudi iz tržnih dejavnosti, 
ne porabijo za izplačilo nagrad zaposlenim. Vlada Republike Slovenije priporoča lokaln im  
skupnostim, da v javno pravnih subjektih, kjer so lokalne skupnosti ustanovitelji, sprejmejo 
enako stališče kot Vlada republike Slovenije.«  
 
Glede na obvestilo, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, 
je občina dolžna upoštevati navedene usmeritve.  
 
 
 

 
Branko Orel  
Predsednik 

 
 


