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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Pregled pobud in vprašanj 17. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

Gradivo za obravnavo na seji 18. redni seji
Točka dnevnega reda 2. točka
Predlagatelj Župan
Pripravljavec gradiva Občinska uprava
Poročevalec/ka Župan
Pristojno delovno telo /

Župan
Mauricij Humar
Priloge:
- Pregled pobud in vprašanj z odgovori

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in
vprašanja 17. redne seje občinskega sveta.
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 21. april 2016
Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Ingrid Praznik:
Svetnico Praznik je zanimala še podpora o neodtujljivi pravici do vode.
Odgovor:
V Sloveniji so se zbirali podpisi v podporo peticiji za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo RS. Namen
peticije je osvestiti ljudi, da voda v časih v katerih živimo ni nekaj samoumevnega, in da je vodo potrebno
zaščititi na najvišji ravni. To je že drugi poskus vpisa, saj so prvega v letu 2014 prekinile predčasne volitve.
Državni zbor naj bi predlog za spremembo ustave obravnaval v poletnih mesecih. Civilna iniciativa je
zbrane podpise že predala Državnemu zboru RS.
Predlagano besedilo za spremembo ustave:
Novi člen ustave, kakor ga predlaga strokovna skupina, ki jo je imenovala ustavna komisija državnega
zbora.
70. a člen (pravica do pitne vode)
– Vsakdo ima pravico do pitne vode.
– Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo
gospodinjstev. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, niso
tržno blago.
– Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne
javne službe, tako da vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v
neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.
Nekaj občin je predlog že obravnavalo in sprejelo sklep v podporo peticiji. V kolikor bomo prejeli pobudo za
uvrstitev točke dnevnega reda bo občinski svet to obravnaval na eni izmed naslednjih sej.
Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Jelka Majcen:
Svetnica je dala pobudo, da se prouči možnost oprostitve plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za kmetijske objekte.
Odgovor:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je bil sprejet leta 2003 (Ur. l. 133/03), čez 2
leti pa je bila sprejeta dopolnitev Odlok o dopolnitvi odloka o NUSZ (Ur. l. 110/05) s katero se je dodalo v
tabelo v drugem odstavku 11. člena odloka dodatno rubriko objektov za odmero NUSZ in sicer za
pridobitno kmetijsko dejavnost. Smatramo, da je odmera pravična, saj pridobitno kmetijsko dejavnost lahko
primerjamo s proizvodno dejavnostjo, sicer je razlika točkah za namembnost predvsem v I. in II. območju
očitna. Gospodarska poslopja občanov, ki se ugrabljajo za kmetijsko dejavnost, niso zajeta v odmeri
NUSZ.
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Pregled dosedanjih pobud
Pobuda
Aktivnosti
Status
Označitev delov Mirna s tablami, Dobili smo podatke o stroških
V obravnavi
oz. vzpostavitev sistema ulic
Pripravljamo
vprašalnik
za
občane

Odslej bomo v tabeli objavljali na kratko povzete pobude in vprašanja prejšnjih sej ter aktivnosti, ki
so bile storjene v zvezi s posamezno pobudo do realizacije. V tekstu zgoraj pa odgovarjali na tekoče
pobude in vprašanja.
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