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Številka: 9000-1/2017-2 
Datum: 3.1.2017 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled pobud in vprašanj  15., 16., 19. in 23. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 

 

Gradivo za obravnavo na seji 24. redni seji 

Točka dnevnega reda 2. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled pobud in vprašanj z odgovori 
 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Na 23. redni seji so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja občinskega sveta. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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1. del 

PREGLED ŽE PODANIH ODGOVOROV  

NA POBUDE IN VPRAŠANJA  

OBČINSKEGA SVETA  

 

17. redna seja občinskega sveta dne 21.4.2016 

pregled pobud in vprašanj podanih na 

 

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. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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20. redna seja občinskega sveta dne 7.7.2016 

pregled pobud in vprašanj podanih na 

 

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 2. junij 2016 

 
Pregled dosedanjih pobud 
 
Pobuda    Aktivnosti    Status 

Označitev delov Mirna s tablami, 
oz. vzpostavitev sistema ulic 

Dobili smo podatke o stroških 
Pripravljamo vprašalnik za 
občane 

V obravnavi 
 

Asfaltacija parkirišča ob centru za 
starejše 

  

Popis/Cenitev nepremičnin v lasti 
občine 

  

Industrijska cona Primorje v Mirnu 
(prevzem zemljišč) 

  

Postavitev tabel ob vhodih v 
občino 

  

 
Odslej bomo v tabeli objavljali na kratko povzete pobude in vprašanja prejšnjih sej ter aktivnosti, ki 
so bile storjene v zvezi s posamezno pobudo do realizacije. V tekstu zgoraj pa odgovarjali na tekoče 
pobude in vprašanja.  
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. redna seja občinskega sveta dne 15.9.2016 

pregled pobud in vprašanj podanih na 

 

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 7. julij 2016 

 

Na seji so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.  
 
Pregled dosedanjih pobud 
 
Pobuda    Aktivnosti    Status 

Označitev delov Mirna s tablami, 
oz. vzpostavitev sistema ulic 

Dobili smo podatke o stroških 
Pripravljamo vprašalnik za 
občane 

V obravnavi 
 

Asfaltacija parkirišča ob centru za 
starejše 

Parkirišče je asfaltirano Realizirano 

Cenitev nepremičnin v lasti 
občine 

Aktivnost se izvaja V obravnavi 

Industrijska cona Primorje v Mirnu 
(prevzem zemljišč) 

Podatkov še nismo dobili V obravnavi 

Postavitev tabel ob vhodih v 
občino 

Sredstva bomo zagotovili v 
proračunu za leto 2017 in 2018 

V obravnavi 

 
Odslej bomo v tabeli objavljali na kratko povzete pobude in vprašanja prejšnjih sej ter aktivnosti, ki 
so bile storjene v zvezi s posamezno pobudo do realizacije. V tekstu zgoraj pa odgovarjali na tekoče 
pobude in vprašanja.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. del 

DODATNE OBRAZLOŽITVE 

NA ŽE PODANE ODGOVORE NA POBUDE IN VPRAŠANJA 

OBČINSKEGA SVETA  

 

24. redna seja občinskega sveta dne 1.2.2017 

pregled pobud in vprašanj podanih na 

 

15. - 22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 

 

Pobudo ali vprašanje sta podala svetnica Mojca Merkun in svetnik Robert Gajser: 

 

Uvedba uličnega sistema – odgovor na pobudo ali vprašanje 

Vprašanje uvedbe uličnega sistema je zelo kompleksno, zato je pred kakršnimikoli spremembami potrebno 

preučiti tako pozitivne kakor tudi negativne vidike. V slovenski zakonodaji je to področje urejeno z Zakonom 

o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS; Uradni list RS, št. 

25/08), ki določa postopek vzpostavitve uličnega sistema in imenovanja ulic. V postopku je potrebno podati 

tudi oceno finančnih posledic za občinski proračun. V nadaljevanju so opisani nekateri pomembni vidiki, ki 

jih je potrebno upoštevati. 

 

1. Pravni oz. postopkovni vidiki: 

Postopek za vzpostavitev uličnega sistema se začne na predlog, ki se vloži pri občinskem svetu. 

Predlagatelji so lahko župan, član občinskega sveta, svet ali odbor krajevne, vaške ali četrtne skupnosti ali 

udeležene osebe (polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno 

stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju 

sedež). 

 

Predlog mora vsebovati  

• predlog imen ulic v naselju z obrazložitvijo predlaganih imen ulic v naselju, 

• elaborat za vzpostavitev uličnega sistema z grafičnimi prilogami,1 

• mnenje Geodetske uprave RS o skladnosti predlagane ureditve uličnega sistema v naselju s 

predpisi, ki urejajo ulični sistem in imenovanje ulic, 

• mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen o ustreznosti predlaganih imen ulic v naselju 

in o ustreznosti predlaganih uradnih kratkih imena ulic v naselju, 

• osnutek odloka z oceno finančnih posledic za občinski proračun. 

 

Pred vzpostavitvijo uličnega sistema je potrebno v naselju opraviti predhodno posvetovanje o poteku ulic in 

ustreznosti razdelitve na ulice ter o predlaganih imenih ulic. Pred določitvijo imena ulice je potrebno v ulici 

oziroma delu ulice, ki se ji spreminja ime, opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganega 

imena ulice. Predhodno posvetovanje, v katerem se vlagajo mnenja, predlogi in pripombe na predlog 

uvedbe uličnega sistema, mora trajati najmanj petnajst dni. 

 

                                                
1  Elaborat za vzpostavitev oziroma spremembe uličnega sistema izdela predlagatelj. Elaborat za vzpostavitev oziroma 

spremembe uličnega sistema vsebuje: grafični prikaz poteka ulic na območju naselja, predlog novih imen ulic in predlog 

uradnih kratkih imen ulic, če jih je potrebno določiti. Ulice se prikažejo z linijo obstoječih ali planiranih cest ali poti, ki 

pripadajo eni ulici. Grafični prikaz mora vsebovati legendo z znaki za razlikovanje posamezne ulice od druge. 
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Vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice se določi z odlokom občine, v kateri je ulični sistem vzpostavljen 

oziroma v kateri ulica leži. Občinski svet mora pred sprejemom odloka obravnavati mnenja, predloge in 

pripombe, dane na predhodnem posvetovanju, in se do njih opredeliti ter o svojih stališčih obvestiti javnost 

na spletnih straneh občine. 

Po sprejemu odloka župan obvesti Geodetsko upravo RS, ki nato ustrezno spremeni podatke v registru 

prostorskih enot. 

 

2. Finančni vidiki – ocena stroškov: 

Zamenjava osebnih dokumentov 

Stroški za zamenjavo osebnih dokumentov na osebo so naslednji: 

vozniško dovoljenje 3,27 EUR, 

osebna izkaznica 9,26 EUR, 

potni list 28,00 EUR, 

prometno dovoljenje 1,32 EUR.  

Navedene vrednosti stroškov so znižane, saj so občani pri menjavi veljavnih osebnih dokumentov 

upravičeni do oprostitve plačila stroškov upravnih taks. Vendar je potrebno opozoriti, da bo razliko med 

znižano in polno vrednostjo za zamenjavo dokumentov nosila občina. Primer: polna cena osebne izkaznice 

znaša 18,86 EUR, znižana cena za občana je 9,26 EUR, razliko 9,60 EUR nosi občina. Naselje Miren ima 

1.463 prebivalcev2 in če bi vsak prebivalec zamenjal osebno izkaznico, bi zamenjava osebnih izkaznic 

občino stala 14.044,80 EUR.3 

 

Zamenjava naslovov oz. sedežev pravnih oseb (podjetja, zavodi, društva, druge organizacije – 

sprememba podatkov v sodnem, poslovnem registru, sporočanje novih podatkov poslovnim partnerjem, 

bankam itd.) 

 

Zamenjava tablic hišnih številk 

Strošek zamenjave tablice hišne številke znaša 18,30 EUR na tablico. 

 

3. Druge spremembe oz. stroški: 

- spremembe podatkov pri Geodetski upravi RS, 

- občina bo morala spremeniti določene odloke (npr. Odlok o kategorizaciji občinskih cest), 

- postavitev novih tabel z označbo ulic, 

- po priporočilih za delo pri spremljanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic, je potrebno 

vzpostaviti ulični sistem na območju celotnega naselja hkrati. 

 

Če upoštevamo že samo navedene pravne, finančne in časovne vidike ugotovimo, da je potrebno o 

predlagani pobudi temeljito razmisliti. Po našem mnenju bi morali biti njeni pozitivni učinki dovolj veliki, da 

bi z njimi lahko utemeljili smotrnost sprememb in ublažili določene negativne posledice. 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Vir: Statistični urad RS, prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2016. 
3  Plačilo razlike: 9,60 EUR x1463. 
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Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Mojca Merkun:  

Cenitev nepremičnin v lasti občine – odgovor na pobudo ali vprašanje 

Cenitev nepremičnin v lasti občine se za posamezno nepremičnino opravi samo takrat, ko je za 

nepremičnino planirana prodaja oz. oddaja nepremičnine, saj menimo, da cenitev vseh nepremičnin ni 

racionalna za občino.   

 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Robert Gajser:  

Industrijska cona Primorje v Mirnu (prevzem zemljišč) – odgovor na pobudo ali vprašanje 

V industrijski coni Primorje v Mirnu je bilo prodanih preko javnih dražb 6 zemljišč. Ostala je samo še ena 

neprodana parcela, za katero bo v kratkem razpisana nova javna dražba.  

 

 

Pobudo ali vprašanje je podala svetnica Ingrid Praznik:  

Postavitev tabel ob vhodih v občino – odgovor na pobudo ali vprašanje 

V proračunu za leto 2017 je predvidena postavitev tabel ob vhodih v občino. Informativne predračune smo 

pridobili maja leta 2016, vendar zaradi likvidnostnih težav, postavitve tabel nismo realizirali.  V preteklosti 

so table ob vhodih bile postavljene, vendar smo jih morali odstranit, zaradi neskladnosti (oblika, dimenzija, 

barva,…) z Zakonom o cestah in Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah. 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Robert Gajser:  

Javni mestni prevoz – odgovor na pobudo ali vprašanje 

Od sedanjega prevoznika AVRIGO d.o.o. smo pridobili okvirno ceno avtobusnega prevoza na relaciji Miren 

- Šempeter pri Gorici. Stroški treh povezav dnevno (ena dopoldan, dve popoldan) bi znašala okvirno 

2.500,00 €/mesec, letno pa bi to pomenilo 30.000 € stroškov. Odhodi avtobusov iz Mirna v Novo Gorico so 

po veljavnem voznem redu ob sledečih urah: 6:34, 6:39, 7:04, 7:51, 12:15, 14:10 in 16:14. Trenutno 

koristijo obstoječe avtobusne prevoze največ 4 osebe dnevno, ki niso dijaki (pridobljeni podatki prevoznika 

Avrigo d.o.o.). Povezava brezplačnega avtobusnega prevoza na relaciji Miren-Šempeter pri Gorici je že bila 

uvedena v letu 2008, ki pa je bila zaradi zelo nizkega števila uporabnikov takrat predčasno ukinjena.  

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Robert Gajser: 

Uvedba nagrad na ravni občine glede urejenosti okolice lokalov in podjetij – odgovor na pobudo ali 

vprašanje 

 

Predlagamo, da se pripravi konkreten predlog za uvedbo nagrad (kriteriji, merila, nagrade…). 
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3. del 

NOVE POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

24. redna seja občinskega sveta dne 1.2.2017 

pregled pobud in vprašanj podanih na 

 

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

 

 

 

Na seji so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.  
 


