
 

 

 

Ţupan 

 

Številka: 9000-0006/2012 
Datum: 15.6.2012 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
                                                                                                                             TOČKA 2/d. 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               
 
 
 
 
ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 17. seji Občinskega sveta 
                                                       
PRIPRAVIL/A:                        Občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica 
 
NASLOV:                                Odgovori na pobude in vprašanja 16.  redne seje Občinskega sveta     
Občine Miren-Kostanjevica 
 
POROČEVALEC/KA:              Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
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Priloga:  

- Pregled pobud in vprašanj občinskega sveta z odgovori 



 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

16. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 30. maj 2012 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik je vprašal kdaj bo občinski svet obravnaval vse točke, ki so v programu dela občinskega sveta za 

leto 2012. 

Odgovor:  

Program  dela in terminski koledar sej občinskega sveta je, kot je pisalo v obrazloţitvi pri 

sprejemanju, okviren. Občinska uprava in ţupan pripravita predlog dnevnega reda na podlagi 

stopnje pripravljenosti gradiva in drugih dejavnikov, ter ga predloţita v pregled kolegiju ţupana. Na 

kolegiju se tudi obrazloţijo razlogi, zakaj je dnevni red takšen in zakaj ni morebitnih predvidenih 

točk iz programa dela. Veliko večino točk pa je obravnavanih v skladu z planom dela.   

 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar 

Svetnik predlaga, da se spremeni način pisanja zapisnikov ali naj se objavi zvočne posnetke seje na 

spletnem portalu.  

Odgovor: 

Zvočne posnetke nameravamo objaviti na spletnem portalu. Zadeva je, z vidika varovanja osebnih 

podatkov, zelo občutljiva, zato jo je potrebno še posebej temeljito pretehtati in mogoče tudi 

pridobiti mnenje informacijske pooblaščenke.  

 

3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Svetnik je predlagal, da bi občina organizirala čiščenje izsuševalnih kanalov v opuščenih glinokopih v 

Biljah.  

Odgovor:  

V začetku junija smo izbrali izvajalca za čiščenje odtočnega kanala po parceli št. 300/3 k.o. Bilje. 

Kanal se je očistil in sprostil v skupni dolţini 130 metrov. Poleg kanala se je naredila vzporedna 

dostopna pot, katera bo omogočala laţje in hitrejše čiščenje odtočnega kanala. 

 

4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Svetnik je vprašal kaj je ţe storjenega glede vsebine objekta na Cerju? 

Odgovor: 

Vsebina objekta je bila dogovorjena ţe v letu 2005. O nadaljnjih aktivnosti in delovanju objekta pa 

bo občinski svet seznanjen predvidoma na septembrski seji.  

 



 

5. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Svetnik ponovno predlaga, da se spremeni 8. člen odloka o izvajanju proračuna.  

Odgovor:  

Odgovor je bil podan na 14. redni seji pri odgovorih na pobude in vprašanja svetnikov.  

 

6. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Matjaţ Nemec 

Svetnik vpraša ali se bo sanirala cesta od kriţ Cijana do nogometnega igrišča v Biljah. Opozori, da na 

problematiko opozarja ţupana ţe nekaj let.  

Odgovor:  

V letu 2011 smo opravili terensko meritev celotne ceste parc. št. 607 k.o. Bilje v skupni dolţini 670 

metrov, vendar sklepa in odločbe o evidentirani in urejeni meji na omenjeni parceli, s strani 

Geodetske uprave Nova Gorica, do sedaj še nismo prejeli.  

Naročena je bila tudi prometna ureditev kriţišča Cijan kriţ (predlog ureditve kroţišča), ki je bila 

usklajena in posredovana Direkciji za ceste v Ljubljano. 

 

 


