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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI

27. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 16.10.2013

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič
Svetnik predlaga, da se občinska uprava poveţe z upravo Vogrščka, da bi se le-ta razširil.
Odgovor:
Upravljavec namakalnega sistema Vogršček je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska cesta 58, 100 Ljubljana. Predstavnik SKZG, območna enota Nova Gorica, naj je obrazloţil, da
trenutno ni mogoča nobena širitev namakalnega sistema po kmetijskih zemljiščih.
2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Benjamin Klančič
Svetnik predlaga, da občinska uprava angaţira kvalificirane strokovne inštitucije, da podajo širše smernice
glede rešitve problematike poplav.
Odgovor:
Občina Miren-Kostanjevica konstantno sodeluje z izvajalci obvezne drţavne javne sluţbe s področja
urejanja voda na območju povodja reke Soče, s podjetjem Hidrotehnik d.d., Vojkova 49, 500 Nova Gorica.
V okviru ureditve poplavne problematike, je bil izdelan projekt »UREDITEV BILJENSKEGA POTOKA«,
številka projekta P - 167/00, vrsta PGD, PZI, izdelal Hydrotech d.o.o., julij 2000
Projekt obravnava ureditev od vtoka v Vipavo do Biljenskih gričev (zajema tudi odsek Biljenskega potoka
na območju »Ruse poti«. Spodnji del Biljenskega potoka se je na osnovi tega projekta ţe uredil.
Spodaj so navedene strokovne podlage in opozorilne karte poplav s katerimi razpolaga Hidrotehnik d.d.:
Strokovne podlage:
- Načrt obrambe pred poplavami za vodno območje Soče, izdelal VGP Soča Nova Gorica, 1993,
novelacija 2004,
- Poplavne linije - po poplavah od 17.9 - 21.9.2010, program številka P-GO-76/10 izdelal
Hidrotehnik d.d., oktober 2010,
Občina Miren-Kostanjevica je bila uvrščena v območje pomembnejšega vpliva poplav, kar je razvidno iz
opozorilnih kart poplav, katere so javno dostopne na ATLASU OKOLJA. Naloga Ministrstva za kmetijstvo in
okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje, je priprava študije hidrološko hidravlične presoje in karte
poplavnih nevarnosti, za določitev poplavnih območij v Občini Miren-Kostanjevica.
Občina Miren-Kostanjevica, začenja pilotni projekt protipoplavne zaščite z napihljivimi vrečami. Izvedena
sta bila dva sestanka med Občino Miren-Kostanjevica, proizvajalcem napihljivih vreč, predstavnikom
krajanov, Hidrotehnik d.d. ter ARSO – oddelek za povodja reke Soče.
3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Vojko Urdih
Svetik vpraša kdaj so bo organizirala dodatna oz. spremljajoča ponudba na Cerju?
Odgovor:
Sklicali smo vse domače ponudnike gostince, vinarje, k sodelovanju in se z njimi pogovorili o moţnostih
sodelovanja. Pripravili bomo razpis za oddajo v najem spodnjih prostorov Pomnika za gostinsko dejavnost.
v naslednjih mesecih. V sklopu projekta CAMAA, ki mora biti zaključen do konca naslednjega leta pa

delamo na izbiri modela upravljanja in trţenja pomnika. Več o tem je podano v naslednjem odgovoru.
Vsekakor pa bo spremljajoča ponudba odvisna od lokalnih ponudnikov, s katerimi ţe sodelujemo in jih
poskusimo opogumit za pripravo novih produktov, ki bodo bogatile ponudbo.
4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček
Svetnik vpraša ali se Cerje lahko trţi?
Odgovor:
Kot občina ne smemo zaračunavat vstopnine in se ukvarjat z trţno dejavnostjo. Lahko pa predamo Pomnik
v upravljanje in se s trţenjem ukvarja upravljavec in to bomo tudi storili. Strokovne podlage za
najprimernejšo rešitev pripravljamo skupaj z partnerji projekta CAMAA: Pokrajino Benetke, Mesto
Palmanova, ZRC SAZU, Mestno občino Koper, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Občino Ferara,
Univerzo Ferara, Univerzo v Trstu in podjetjem Marco Polo System. Ena izmed nalog projekta CAMAA –
Center severno jadransko vojaško arhitekturo, katerega partner smo je tudi najti najprimernejši model
upravljanja tovrstnih arhitektur. Poleg tega je tudi naloga in cilj projekta še definirati najučinkovitejše
oblikovanje novih in sveţih načinov trajnostne promocije in trţenja vojaških utrdb in podobnih spomenikov.
S pomočjo projekta CAMAA in sodelovanja z ostalimi slovenskimi partnerji porjekta izgradnje pomnika
verjamemo, da bomo prišli do realizacije učinkovitega modela upravljanja.
5. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar
Svetnik predlaga, da se dopolni grba občine z imenom občine.
Odgovor:
Na veliki večini dosedanjih pojavljanjih grba so oblikovalci dodali ime občine in s tem ni bilo teţav. Bomo pa
upoštevali predlog in izdelali izpeljanko grba.
6. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Mauricij Humar
Svetnik vpraša kaj se bo zgodilo s projektom Oskrba z vodo Obale in Krasa?
Odgovor:
Regijski projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa se bo premaknil v naslednje programsko obdobje
2014-2020. O tem bomo podrobneje govorili z pristojnim ministrstvom in ostalimi partnerji projekta, ki nas
bo na to temo predvidoma obiskal na naši občini 11.12.2013.
7. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Stojan Cotič
Svetnik predlaga, da občinski svet sprejme pravilnik o občinskih nagrajencih, v smislu, da bi občinski svet
odločal kdo bodo občinski nagrajenci.
Odgovor:
Predlog bomo upoštevali pri pripravi načrta sej občinskega sveta in vključitev priprave predlaganega
pravilnika.
8. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Stojan Cotič
Svetnik predlaga, da se uredi problematika kaljenja nočnega miru v Orehovljah in Opatjem selu.
Odgovor:
Odgovor v prilogi.

9. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček
Svetnik vpraša ali ima občina kakšno informacijo o tem, kaj se je izvedlo v občini Sovodnje v Italiji glede
sanacije na reki Vipavi, ali so bili morda tam narejeni kakšni ukrepi, ki imajo čezmejni pomen
Odgovor:
S strani občine Sovodnje ob Soči smo prejeli preliminarni projekt civilne zaščite, v katerem so razdelani
protipoplavni ukrepi. Predvidena je izgradnja protipoplavnih nasipov v bliţini stanovanjskih objektov, kateri
minimalno zmanjšujejo razlivno območje reke Vipave in ne vplivajo na poplavno ogroţenost v Občini MirenKostanjevica.

