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Priloga:
- Pregled pobud in vprašanj občinskega sveta z odgovori

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI

29. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 27.1.2014 in 12.2.2014

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar
Svetnik predlaga, da se postavljanje mlaja v Biljah, ki ga organizira g. Nikolaj Kogoj in skupina občanov iz
Bilj umesti med občinske prireditve. Tako bi imeli osrednjo občinsko prireditev postavljanja mlaja v enem
kraju, kar bi dogodku dalo večji pomen.
Odgovor:
Postavljanje mlajev tradicionalno poteka v večini vasi oz. krajev v občini. Ocenjujemo, da so tovrstne akcije
krajevnega značaja in bi bilo izpostaviti samo eno neustrezno. Vsekakor pa podpiramo tradicijo in
ohranjanje kulturnih običajev in za to namenjamo proračunska sredstva, ki jih lahko preko razpisov črpajo
društva in krajevne skupnosti.

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar
Dodatno predlaga, da se za KUC 2. faza nadaljnje faze pridobi dokumentacijo, ki bo dala jasno sliko, enako
velja tudi za vrtec Bilje.

Odgovor:
Ovrednotenje dokončanja projekta KUC Miren 2 faza je del gradiva za 30. redno sejo. Ostala investicijska
dokumentacija (DIIP, IP) za KUC Miren 2 faza 1. in 2. etapa je v fazi izdelave. Projekt KUC Miren 2 faza 1
in 2 etapa je bil 1.4.2014 prijavljen v Izvedbeni načrt RRP Goriške regije, ki ga je potrjeval svet regije na
korespondenčni seji dne 2.4.2014.
Za vrtec Bilje je podana obrazloţitev v kakšni fazi je projektna dokumentacija v gradivu za 11. točko 30.
Seje OS.

