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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

23. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 13. marec 2013 

 

 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Fabjan Vičič  

Svetnik predlaga ureditev tipične kmetije v Orehovljah. Pobudo preda tudi v pisni obliki. Predlaga, 

da občina uveljavlja predkupno pravico ob morebitni prodaji le-te, oz. da kmetijo zaščiti kot kulturno 

dediščino. 

 

Odgovor: Predlog se upošteva. Občina bo pripravila spremembo odloka o predkupni pravici in 

preučila moţnosti za izvedbo postopkov za zaščito kmetije kot kulturne dediščine.    

 

 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Vojko Urdih 

Svetnik opozori na poseg na kalu v Kostanjevici, ki je degradiral okolje in ni pridobitev za kraj.  

 

Odgovor: Poseg ni bil izveden v okviru občinske uprave oz. čezmejnega projekta obnove Vodjakov 

in kalov. Poseg na omenjenem kalu je izvedla KS Kostanjevica na Krasu v lastni reţiji. 

 

3. Pobudo ali vprašanje je podal: Leopold Blaţič 

Svetnik predlaga omejitev prometa za tovorna vozila na cesti Sela na Krasu – Brestovica 

 

Odgovor: Občina je ţe pred leti postavila znak prepovedan promet za tovornjake z nosilnostjo nad 5 

ton. Predlog za popolne omejitve prometa za tovorna vozila bo v skladu z odlokom o občinskih  

cestah obravnavala komisija za tehnično urejanje prometa in podala predlog končne odločitve. 

 

4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Kaj se dela na temu, da bi se preprečile poplave? 

 

Odgovor: podroben odgovor smo podali v gradivu za 22. redno sejo OS na naslednji povezavi. 

http://www.miren-

http://www.miren-kostanjevica.si/media/gradiva_seje/mandat_2010_2014/22_redna_seja_10_14/odgovori_sklepi_zbora_obcanov_bilje_2.pdf


 

kostanjevica.si/media/gradiva_seje/mandat_2010_2014/22_redna_seja_10_14/odgovori_sklepi_zbor

a_obcanov_bilje_2.pdf  

Od prejšnje seje do 24. Seje OS imamo informacije, da koncesionar pripravlja predlog za odkup 

zemljišča za sanacijo Bilje II. Faza. Poleg tega smo v okviru dneva civilne zaščite 2013, ki smo ga 

izvedli 6.4.2013 za vse občane občine Miren-Kostanjevica med drugimi aktivnostmi praktično 

prikazali moţnost zaščite hiše pred vdorom vode v hišo.  

 

5. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič 

Ali obstaja moţnost, da bi se namakalni sistem Vogršček razširil? 

 

Odgovor: V tem času je objavljen razpis za koncesionarja, ki naj bi bil izbran v mesecu maju. 

Interesenti za razširitev se bodo lahko posledično obrnili na koncesionarja ozirom upravljavca.   

 

6. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik predlaga, da občinska uprava organizira izobraţevanje za občinski svet na temo 

investicijskih projektov.  

 

Odgovor: Pobudo bomo upoštevali s tem, da bi vsebino razširili še na projekte EU oz. črpanje EU 

srestev. 

 

 


