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Številka: 9000-2/2018-3 
Datum: 21. 2. 2018 
 

 

Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled pobud in vprašanj  33. redne seje Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 34. redni seji 

Točka dnevnega reda 3. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled pobud in vprašanj z odgovori 
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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

 

 

33. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 18. januar 2018 

 

 
Pobudo ali vprašanje podal svetnik Vojko Urdih:  
S strani predsednice Kostanjevica je prejel informacijo, da dela v spodnjem delu Kostanjevica niso 
izvedena kvalitetno. Sam še ni utegnil zadeve pogledati, vendar predlaga, da si ogledajo skupaj. 
 
Odgovor:   

Opravljen je bil ogled v prisotnosti predstavnikov KS Kostanjevica, svetnika g. Urdiha in župana občine. 

Ugotovljeno je, da so bila dela kvalitetno izvedena in še v večjem obsegu od predvidenega. Po  ogledu 

trase smo se dogovorili  še za izvedbo manjših detajlov in nekaj dodatnih del, katera niso bila predvidena z 

pogodbenimi deli. Vsa dela so bila že izvedena. 

 

 

Svetnik Urdih pravi, da glede poti miru po Krasu, da se sam tam veliko zadržuje in ga zelo moti, da je veliko 

motoristov, ki uporabljajo te poti. Meni, da je to skrajno neprimerno in meni, da bi morali kaj storiti.  

 

Odgovor:  

Naša MUO oziroma občinski redarji nimajo nobenih pooblastil glede vožnje v naravnem okolju. Kadar se 

dogajajo takšne zadeve je potrebno, da občani oziroma tisti, ki to vidijo najbolje takoj obvestijo policijo. V 

nekaterih primerih, ko je MOU dobila prijavo so jo poslali PP Nova Gorica. Ob naslednjem sklicu 

varnostnega sosveta bomo točko umestili na dnevni red. 

 

 

 

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Branko Orel: 

Svetnika zanima glede parcel pri Vipavi, poleg skupine novih hiš. Informacijo imajo, da je zemljišče v 

najemu, najemojemalec sosedom omejuje dostop do Vipave.  

 

Odgovor:  

Občina je del nepremičnine parc. št. 82/1 k. o. Bilje oddala v najem. Pozitivno mnenje o primernosti oddaje 

sta podali urbanistka in KS Bilje. V naravi oddano zemljišče predstavlja breg reke Vipave, zato je najemnik 

v svoji posesti omejen, kot to določa 38. člen Zakona o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - 

ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - odl. US, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15): 
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(omejitve, povezane s splošno rabo) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora 

dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali 

morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, 

razen, če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 

6. in 7. točke prejšnjega člena. 

(2) Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo 

(zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, 

potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali 

drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda. 

(3) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali 

drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. 

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik ali drug 

posestnik objekta javne infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na 

katerem se nahaja objekt, če je to nujno zaradi varovanja življenja ali zdravja 

ljudi. 

(5) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča 

zaradi omejitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nima 

pravice do odškodnine, razen za navadno škodo. 

 

Najemnik torej ne sme omejevati dostopa do Vipave, če gre za neškodljiv prehod do reke kot tudi ne rabo 

zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo reke, če se mu s takšno rabo ne povzroča škoda. 

 

 

 

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Roman Tomšič: 

Predlaga, da se zamenja oglasno tablo nad gramoznico bivšega Primorja, oziroma se jo lahko uporabi za 

kaj koristnejšega.  

 

Odgovor:  

Vprašanje o uporabi oglasne table Primorje d.d. smo naslovili na stečajnega upravitelja Primorja d.d. v 

stečaju in odgovor še čakamo. 

 

 

 

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser: 

Ponovno opozori na neurejeno stanje ekološkega otoka v Orehovljah. Pove, da bo na problematiko 

opozarjal dokler ne bo zadeva urejena. Pove tudi, da je do njega prišla informacija, da se objekti bivšega 

Meblo Vata prodajajo po delih. Sprašuje ali ima občina informacije glede tega, njegovo mnenje je namreč 

tako, da se ne sme zgoditi, da se občini zgodi še ena frnaža v centru Mirna.  
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Odgovor:  

Glede na temo, ki je bila že večkrat izpostavljena, smo se obrnili na podjetje Komunala Nova Gorica d.d., ki 
opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Predstavniki Komunale Nova Gorica d.d. bodo na 
seji podrobno predstavili vse aktivnosti, ki se izvajajo na področju zbiranja in odlaganja odpadkov na 
območju Občine Miren – Kostanjevica. 
 

Od lastnika Meblo holding smo pridobili informacije, da je sicer bil izveden en neuspešen poskus prodaje 

objektov bivšega Meblo Vata v Mirnu. Njihov cilj pa je vsekakor prodaja celote in ne po delih. Trenutno so v 

objektih najemniki, s katerimi imajo sklenjene pogodbe za najem do konca leta 2018. Celotno zemljišče 

Meblo Vata pa je pod hipoteko.  

 
 
 
 
 
 
 
Pregled dosedanjih pobud 
 
Pobuda    Aktivnosti                             Status 

Postavitev tabel ob vhodih v 
občino 

Sredstva bomo zagotovili v proračunu za leto 
2017 in 2018 

V obravnavi 

Nagrada za urejenosti okolice in 
lokalov  

Sprememba Pravilnika o sofinanciranju prireditev 
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, 
mladinskih projektov ter drugih družbenih 
dejavnosti v Občini. 

V obravnavi 
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