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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in
vprašanja 11. redne seje občinskega sveta
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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 21. oktober 2015

Pobudo ali vprašanje je podal svetnica Mojca Merkun:
Svetnica vpraša kdaj bo občina pristopila k zamenjavi cestnih svetilk na koncu Vrtoč ter ponovno
predlaga, da se postavi opozorilni znak pri stari frnaži v Biljah.
Predlaga tudi, da se pripravi nek razvid pobud in vprašanj svetnikov, da bo mogoče slediti njihovi
realizaciji.
Odgovor št. 1
Koncesionar, Javna razsvetljava Ljubljana, je ob zamenjavi svetilk javne razsvetljave v občini MirenKostanjevica spregledal dve svetilki v naselju Vrtoče. Na pomanjkljivost, smo jih pred časom opozorili ter
se dogovorili o zamenjavi le-teh. Ponovno smo jih obvestili v tekočem tednu, tako da lahko pričakujemo
zamenjavo omenjenih svetilk v roku enega meseca.
Pripravil: Boštjan Frančeškin
Odgovor št. 2
Opozorilna tabla pri goriških opekarnah v Biljah je v izdelavi.
Pripravil: Boštjan Frančeškin
Odgovor št. 3
Pripravili bomo razvid pobud in vprašanj, ki bo vseboval tiste pobude, ki morebiti niso bile realizirane do
tekoče seje.
Pripravila: Maja Skok Možina
Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser:
Svetnik vpraša ali občinska uprava razmišlja o uvedbi javne blagajne?
Vpraša tudi ali morajo poročati tudi člani svetov zavodov, ki niso člani občinskega sveta?
Odgovor št. 1
Z javno blagajno se občanom nudi možnost plačevanja položnic brez provizije za storitve javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter za plačevanje položnic ostalih ponudnikov storitev, s
katerimi bi občina sklenila pogodbo.
Možna sta dva načina organiziranja javne blagajne in sicer:
1. Javna blagajna se organizira v sklopu občinske uprave
To je povezano z velikimi stroški in je za majhne občine vsekakor neracionalno. Potrebno je urediti
primeren prostor, dobaviti programsko in strojno opremo, zagotoviti pisarniško opremo, pridobiti soglasje
Banke Slovenije, skleniti pogodbe s pravnimi osebami, priskrbeti in izobraziti kader. Vse to predstavlja za
občino nedvomno velike stroške.
2. Javna blagajna se organizira v eni od komercialnih bank
Občina za vsako plačano položnico plača banki provizijo, za kar pa mora zagotoviti sredstva iz proračuna.
Banka lahko izvaja storitve na bančnem okencu, kjer banka že posluje ali pa se ji zagotovi prostor na
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občini. Bolj enostavno je, če je javna blagajna locirana tam, kjer banka že opravlja storitve, ker so tam že
urejeni kadrovski in prostorski pogoji in se storitve izvajajo skladno z že obstoječim delovnim časom banke.
V Mirnu bi se za ta namen lahko posluževali storitev Poštne banke Slovenije ali Nove KBM. V kolikor bi se
odločili za odprtje javne blagajne, bi na obe banki naslovili Povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje
bančnih storitev občinske blagajne in na podlagi prejetih ponudb izbrali najugodnejšega ponudnika.
Poštna banka Slovenije ima v Sloveniji trenutno odprto javno blagajno v dveh občinah. Provizija za plačilni
nalog znaša 60 centov (provizija za občane je 1,05 €) in jo občini zaračunava 1 x mesečno. Izpostavili so
problem označevanja plačilnih nalogov, da se zagotovi, da se na javnih blagajnah poravnavajo le položnice
naših občanov in da te storitve ne koristijo prebivalci drugih občin.
Iz Nove KBM so nam sicer zagotovili, da je odprtje javne blagajne možno, vendar za podrobnejše
informacije še čakamo na odgovor.
Preden bi se odločili odpreti javno blagajno v občini, bi bilo potrebno oceniti koliko gospodinjstev bi sploh
plačevalo položnice na javni blagajni, da bi bila njena vzpostavitev smotrna. Večji del predvsem mlajše
populacije, se poslužuje storitev elektronskega bančništva ali pa poravnava položnice na bankomatih, kjer
je provizija bistveno nižja. Javna blagajna je zagotovo bolj smiselna v tistih občinah, kjer je prebivalstvo
koncentrirano, tako da je čim bolj dostopna uporabnikom.
Pripravila: Klančič Mirjam
Odgovor št. 2
Vse člane svetov javnih zavodov, podjetij oz. skladov smo na podlagi podane pobude – po seji občinskega
sveta, konec septembra 2015 zaprosili oz. spomnili, naj po vsaki seji pošljejo kratko poročilo za občinski
svet. Na tej seji bo svetnik Sebastjan Mozetič poročal o 12. seji Sveta OŠ Miren.
Pripravila: Tjaša Klavora
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