OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Številka: 9000-3/2016-2
Datum: 13.4.2016

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Pregled pobud in vprašanj 15. in 16. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica

Gradivo za obravnavo na seji 17. redni seji
Točka dnevnega reda 2. točka
Predlagatelj Župan
Pripravljalec 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 15. in 16. redne seje občinskega sveta.
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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 3. februar 2016
Pobudo ali vprašanje podala svetnica Mojca Merkun:
Svetnica predlaga o označitvi delov Mirna s tablami (npr. Lasec št. 100 - 120, Grabec št. 230 – 245).
Odgovor:
Pomisleki gredo predvsem na lokacije, kje hišne številke ne sledijo v zaporedju (npr. 150-180), kajti na
takih lokacijah bi morali navesti veliko število hišnih številk (npr. 150, 171, 175,…) na tablo, posledično bi
označevalne table postale nepregledne. Razmišljamo komu bi naveden sistem označevanje hišnih številk –
delov naselja, koristi. Dandanes si lahko prek pametnih telefonov, dlančnikov in drugih navigacijskih naprav
točno določimo ciljno hišno številko. Nadaljevali bomo s podrobnejšo analizo pobude.
Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser:
Svetnik predlaga ureditev sistema ulic npr. samo za nove dele naselja.
Odgovor:
Pridobili smo oceno stroškov za zamenjavo osebnih dokumentov. Stroški so sledeči: vozniško dovoljenje
3,27 EUR, osebna izkaznica 9,26 EUR, potni list 28,00 EUR, prometno dovoljenje 1,32 EUR. Poudarit je
potrebno, da je potrebna zamenjava tablico hišne številke, katere vrednost je 18,30 EUR. Po priporočilih za
delo pri spremljanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic, je potrebno vzpostavi ulični sistem na
območju celotnega naselja hkrati.
Razmišljamo tudi o anketi ali drugemu načinu pridobivanja želja občanov po uvedbi uličnega sistema..

16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 10. marec 2016
Pobudo ali vprašanje podala svetnica Mojca Merkun:
Svetnica ponovno predlaga, da se sprejeti predlogi objavijo na enem mestu.
Odgovor:
Predlagamo, da se spremlja ter poroča o pobudah ali vprašanjih dokler niso realizirani.

Pobudo ali vprašanje podala svetnica Mojca Merkun:
Svetnica predlaga zamenjavo dveh svetilk na koncu Vrtoč, na kar je opozorila že lani.
Odgovor:
Zamenjava svetilk je bila naročena in bo tudi izvedena v mesecu aprilu. Problem je nastal, saj proizvajalec
ima dolg dobavni rok za naročene svetilke javne razsvetljave.
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Pobudo ali vprašanje podal svetnik Vojko Urdih:
Svetnika zanima kdaj se bo začelo z energetsko sanacijo Zdravstvenega doma v Kostanjevici,
opozoril je tudi na problem lastništva.
Odgovor:
Problemom lastništva stavbe Zdravstvenega doma v Kostanjevici na Krasu je v tem, da je bila stavba
zdravstvenega doma nekdaj Splošno ljudsko premoženje v uporabi Kmetijskega kombinata Vipava.
Kmetijski Kombinat Vipava je na podlagi Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97, 59/01 in 110/02 - ZGO-1) postal lastnik stavbe, nato je lastništvo prešlo na Agro Gorico d.d.
kot eno od pravnih naslednikov Kmetijskega kombinata Vipava. Sedanja lastnica stavbe: AG, družba za
investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana je pravna naslednica Agro Gorice d.d. Občina se bo za
pridobitev lastninske pravice na navedeni stavbi morala dogovoriti s sedanjo lastnico.

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Bogomir Nemec:
Svetnik je poročal še o pobudah Odbora za družbene dejavnosti s predlogom, da se prevetri
razpisno dokumentacijo razpisa za šport; pomoč društev (ki so sofinancirana iz občinskega
proračuna) pri izvedbi občinskih prireditev in naravnih nesrečah (poplavah); organizacija
dobrodelnega športnega tekmovanja s strani obeh nogometnih društev, izkupiček pa bi šel npr. za
poplačilo odprtih terjatev OŠ Miren ter na prejšnji seji sprejeti sklep o odstopu ene sejnine članom
odbora.
Odgovor:
Razpisna dokumentacija razpisa za šport je pripravljena v skladu s priporočili inšpektorice za šport, sledi pa
občinskim Normativom in kriterijem za vrednotenje športnih programov. Po sprejemu novega Zakona o
športu, bo tudi občina pripravila nov Pravilnik o sofinanciranju programov športa in ob tem prevetrila
razpisno dokumentacijo. Pomoč društev pri izvedbi občinskih prireditev in naravnih nesrečah bomo skušali
vključiti v vse pogodbe o sofinanciranju programov društev. Glede organizacije dobrodelne tekme bi
potrebovali več konkretnih informacij, sicer pa pozdravljamo vse pozitivne predloge. Sejnina bo izplačana v
dobrodelne namene skladno s potrebami občanov (o delitvi sredstev bo odločala Komisija za reševanje
problematike socialnega varstva v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2016).

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser:
Svetnik je podal vprašanje kako je s smetiščem ob obvoznici iz krožišča proti Šempetru (tam nekdo
odlaga gradbeni material) in kaj je naredila inšpekcija. Predlaga deratizacijo v kanalizaciji.
Odgovor:
Smetišče ob obvoznici je bilo sanirano.
Glede deratizacije pa je podjetje Vodovodi in kanalizacija d.o.o. v fazi izbire izvajalca deratizacije.
Deratizacijo bodo izvajali dvakrat letno.
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