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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

28. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26.11.2013 

 

 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar 

Svetnik poda pobudo, da se občinska uprava sestane s KS Orehovlje in KS Opatje selo, da bi se izognili 

teţavam, ki nastajajo pri organizaciji prireditev.  

Odgovor:  

Občinska uprava bo v februarju 2014 organizirala sestanek na temo organiziranja prireditev v Orehovljah in 

Opatjem selu.  

 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik Medvešček pove, da prihaja v javnosti do dezinformacij kaj se gradi v Mirnu, večina ljudi namreč 

misli, da nastaja dvorana. Meni, da je potrebno jasno vedeti kdaj bo prišla dvorana na vrsto.  

 

Odgovor: 

Obširno poročilo o projektu KUC Miren, 2. faza, 3. etapa, je bilo podano v poročilu župana za 26. redno 

sejo, ki je bila 4.9.2013. V poročilu je navedeno katera dela zajema investicija in katere dejavnosti se bodo 

v stavbi odvijale. Obširen članek je bil objavljen tudi v Primorskih novicah, 2. avgusta 2013. O izvajanju 

projekta bomo poleg rednih mesečnih poročil pripravili še daljše sporočilo za javnost, ki bo poslano 

medijem in objavljeno na občinskem spletnem portalu.  

 
3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Stanko Muţina 

 
Svetnik Muţina  opozori, da se izvaja akcija glede preprečevanja uporabe pirotehničnih izdelkov in meni, 

da bi morala občina tako akcijo podpirati in pozvati ljudi, da se taki izdelki ne uporabljajo.  

Odgovor: 

Občina Miren-Kostanjevica sodeluje z vsemi organi in organizacijami pri preventivnih akcijah, za podporo 

tovrstnim preventivnim akcijam so v proračunu namenska sredstva.  

 

4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar 

Svetnik Humar predlaga, da se občine med seboj dogovorijo o financiranju javnega zavoda Goriška 
knjiţnica.  
 

Odgovor:  

O tematiki bodo razpravljali župani občin ustanoviteljic na rednem sestanku.  


