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Številka: 9000-5/2016-2 
Datum: 25.5.2016 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled pobud in vprašanj  18. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 19. 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 18.  redne seje občinskega sveta.  

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

 

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 12. maj 2016 

 

Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Ingrid Praznik:  

Svetnica vpraša na kakšni pravni podlagi lahko člani NO sprašujejo ob kontroli finančnega poslovanja o 
drugih zadevah (razlogi odstopov) ter ali tudi člani NO glasujejo o sklepih, ki jih citira predsednik NO? 
 
Odgovor:  
Pravne podlage za delovanje in poslovanje Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica so Statut Občine 
Miren-Kostanjevica, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica in ostala veljavna zakonodaja. 
Iz navedenih pravnih aktov tudi izhajajo vse njegove pristojnosti, ki se nanašajo predvsem na nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega 
proračuna, nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v okviru svojih 
pristojnosti ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja svetov ožjih delov občine, tj. krajevnih skupnosti 
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. Postopek nadzora (glasovanje itd.) 
je podrobneje opisan v Poslovniku Nadzornega odbora. 
 
Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Mojca Merkun:  

Mojca Merkun je podala pobudo obiskovalke Medgeneracijskega centra v Mirnu za ureditev dostopa do 
vhoda za invalidske vozičke in hojce (tla so tlakovana s kockami, ki imajo luknjice in izgradnjo nadstreška 
nad vhodom - zaradi dežja). 
 

Odgovor:  

Pred vhodom v objekt imamo že urejen vetrolov, s tem da imamo vhodna vrata pomaknjena 1,3m pod 

streho, kar pomeni, da je to že namembnost nadstreška. Oseba, ki pride iz vetrolova je še vedno pod 

streho, tako da ni direktno izpostavljena vremenskim dogajanjem. 

Parkirišče, ki je tlakovano s tako imenovanimi osmicami, bomo asfaltirali. 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Robert Gajser: 

Svetnik je vprašal kako je z asfaltiranjem približno 5 m zemljišča na območju ob obrtni coni Primorje v 
Mirnu? 
 
Odgovor:  
Del neasfaltiranega pločnika (cca 10m2) je v postopku na sodišču (DRSC-Mozetič), ki je lastnik tega 
zemljišča. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Pregled dosedanjih pobud 
 
Pobuda    Aktivnosti    Status 

Označitev delov Mirna s tablami, 
oz. vzpostavitev sistema ulic 

Dobili smo podatke o stroških 
Pripravljamo vprašalnik za 
občane 

V obravnavi 
 

Asfaltacija parkirišča ob centru za 
starejše 

  

   

 
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.  

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si

