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Priloga:  

- Pregled pobud in vprašanj občinskega sveta z odgovori 
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POBUDE IN VPRAŠANJA  
OBČINSKIH SVETNIKOV OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

21. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 18. december 2012 

 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Fabjan Vičič 

Svetnik predlaga, da se pripravi študija poplavnega območja v Občini Miren-Kostanjevica.  
 
Odgovor: Študijo poplavne ogroţenosti bo pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za vode, 
v letu 2013 za celotno povodje reke Vipave od izvida do drţavne meje.  
 

2. Pobudo ali vprašanje je podal:  svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik sprašuje katero je pristojno delovno telo, ki obravnava razpolaganje s kmetijskimi 
zemljišči? 
 
Odgovor: Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

86/10 in 75/2012, v nadaljevanju: zakon)  določa v tretjem odstavku 9. člena, da je  upravljavec stvarnega 
premoţenja samoupravne lokalne  skupnosti uprava samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega 
prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti, s svojim aktom. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne 
lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem se predloţi v sprejem drţavnemu zboru oziroma 
svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. 

V skladu z tretjim odstavkom 14. člena zakona, o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoţenjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti, odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem mora vsebovati načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja 
in načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem samoupravne lokalne skupnosti (11. člen) med njimi 
tudi ravnanje z kmetijskimi zemljišči. 
 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem občinski svet sprejme v obliki odloka. Predlog odloka v skladu 
s 1. alinejo drugega odstavka 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevice 
obravnava kot pristojno delovno telo Odbor za okolje in prostor.  
 
Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeţelja glede ravnanja s kmetijskimi zemljišči lahko na podlagi 
sklepa občinskega sveta (3. alineja 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica) v 
skladu s razvojnim načrtom kmetijske dejavnosti v občini, poda mnenje o načrtovanih razpolaganjih s 
kmetijskimi zemljišči.   
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Občinski svet sprejema Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem  skupaj s predlogom proračuna občine. V 
načrtu so navedene orientacijske vrednosti stvarnega premoţenja, ki morajo biti vključene v predlog 
proračuna občine. Na podlagi predloga načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem in orientacijskih vrednosti 
nepremičnin, občina tako načrtuje prihodke in izdatke pri razpolaganju s premoţenjem. Zakon pa daje 
ţupanu pooblastilo, da odloči in sklene pravni posel o ravnanju s premoţenjem.  
 

3. Pobudo ali vprašanje je podal:  svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik vpraša ali bodo šli v postopek spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Miren Kostanjevica, zanima ga kako je poskrbljeno za tiste člane odborov in komisij, ki niso 
člani občinskega sveta glede gradiv? 
 
Odgovor:  V programu dela občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica je predvidena obravnava 

predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica v mesecu maju 
2013.  
 
Vsi člani delovnih teles Občinskega sveta Občine Miren , tudi tisti, ki niso člani občinskega sveta, prejmejo 
gradivo za sejo po elektronski pošti oziroma na njihovo v ţeljo, po pošti.  


