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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 1. februar 2017

Pobudo ali vprašanje podala svetnica Mojca Merkun:
Svetnica predlaga, da občinska uprava skliče sestanek društev, ki se ukvarjajo z mladimi in se
mogoče porodi kakšna dobra zamisel.
Odgovor:
Spomladi bomo sklicali sestanek mladinskih društev in drugih organizacij, ki delajo z mladimi. Mladim bomo
ponudili možnost, da predstavijo svoje delovanje, želje in ideje ter poskušali identificirati skupne poti
razvoja tega področja.

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser:
Svetnik v razpravi o odgovorih na pobude vpraša ali na njegovo pobudo za nagrado za urejenost
okolice in lokalov mora sam izdelati predlog?
Odgovor:
Občina spodbuja urejanje okolice preko Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki
pospešujejo razvoj turizma, katerega osnova je Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki
pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini MirenKostanjevica. V kratkem bomo ta pravilnik spreminjali ter določili projekte, ki jih bomo v bodoče spodbujali
na področju razvoja turizma. K pripravi pravilnika vabljeni tako svetniki, kot tudi krajevne skupnosti ter
turistična društva.
Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser:
Svetnik opozori na smeti, ki se nabirajo ob Vipavi od mostu za Orehovlje do jezu. Sprašuje kdo te
smetnjake prazni in predlaga, da medobčinski inšpektorat to kontrolira.
Odgovor:
Pri mostu za Orehovlje je postavljen smetnjak, katerega vzdrževalci praznijo najmanj dva krat mesečno. O
odpadkih, ki nastajajo ob strugi Vipave je bila obveščena medobčinska redarska služba, ki je zadevo
pregledala in ugotovila, da ni pretirano veliko odpadkov. Planiran je dodaten smetnjak za odpadke ob jezu,
ki ga bomo postavili do konca meseca marca ter dodali v plan praznjenja. Čistilne akcije so bile
organizirane s strani Občine Miren Kostanjevica v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013. Vse so bile
uspešno izvedene, poudarek je bil na čiščenju odpadkov ob cestah ter saniranju črnih odlagališč. Saniralo
se je večina črnih odlagališč, odpadki ob cestah pa nastajajo kontinuirano, katere večkrat letno pobirajo
vzdrževalci občine. V vse navedene čistilne akcije so bile vključene vse krajevne skupnosti v občini ter
povabljena vsa društva v občini.
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Pregled dosedanjih pobud
Pobuda
Označitev delov Mirna s tablami,
oz. vzpostavitev sistema ulic
Asfaltacija parkirišča ob centru za
starejše
Cenitev nepremičnin v lasti
občine
Industrijska cona Primorje v Mirnu
(prevzem zemljišč)
Javni mestni prevoz
Postavitev tabel ob vhodih v
občino
Sestanek društev, ki se ukvarjajo
z mladimi

Nagrada za urejenosti okolice in
lokalov

Smeti ob Vipavi od mostu za
Orehovlje do jezu, smetnjake naj
se
prazni,
medobčinski
inšpektorat naj kontrolira

Aktivnosti
Status
Dobili smo podatke o stroških, odgovor podali na Zaključena
24. redni seji
Parkirišče je asfaltirano
Zaključena
Aktivnost se izvaja, odgovor podali na 24. redni
seji
Preko javnih dražb prodanih 6 zemljišč, odgovor
podali na 24. redni seji
Odgovor podali na 24. redni seji
Sredstva bomo zagotovili v proračunu za leto
2017 in 2018
Spomladi bomo sklicali sestanek mladinskih
društev in drugih organizacij, ki delajo z mladimi.
Mladim bomo ponudili možnost, da predstavijo
svoje delovanje, želje in ideje ter poskušali
identificirati skupne poti razvoja tega področja.
Sprememba Pravilnika o sofinanciranju prireditev
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini
Pri mostu za Orehovlje je postavljen smetnjak,
katerega vzdrževalci praznijo najmanj dva krat
mesečno. O odpadkih, ki nastajajo ob strugi
Vipave je bila obveščena medobčinska redarska
služba, ki je zadevo pregledala in ugotovila, da ni
pretirano veliko odpadkov. Planiran je dodaten
smetnjak za odpadke ob jezu, ki ga bomo
postavili do konca meseca marca ter dodali v
plan praznjenja. Čistilne akcije so bile
organizirane s strani Občine Miren Kostanjevica v
letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013. Vse
so bile uspešno izvedene, poudarek je bil na
čiščenju odpadkov ob cestah ter saniranju črnih
odlagališč. Saniralo se je večina črnih odlagališč,
odpadki ob cestah pa nastajajo kontinuirano,
katere večkrat letno pobirajo vzdrževalci občine.
V vse navedene čistilne akcije so bile vključene
vse krajevne skupnosti v občini ter povabljena
vsa društva v občini.

Zaključena
Zaključena
Zaključena
V obravnavi
V obravnavi

V obravnavi

Zaključena
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