
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

1 

 
Številka: 9000-11/2017-3 
Datum: 7. 12. 2017 
 

 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled pobud in vprašanj  31. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 32. redni seji 

Točka dnevnega reda 5. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

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

 

 

31. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 18. oktober 2017 

 

 
Pobudo ali vprašanje podal svetnik Zvonko Ferfolja:  
Svetnik opozori, da je v križišču ob obnovljeni cesti Opatje selo – Kostanjevica, kjer se priključi cesta iz 

Lokvice, preglednost še vedno zelo slaba in meni, da bi morali to popraviti. Prav tako opozori na slabo 

izvedbo nasutja ovinkov na cesti proti Selam na Krasu. Ovinki so zelo nevarni za motoriste in kolesarje 

zaradi nepravilne izbire materiala in slabe izvedbe in predlaga, da se to popravi.  

 

Odgovor:  

Predlog za preglednost regionalne ceste R3-614/1048«Opatje selo-Komen« v km 1875, to je v križišču LC 

260013 in LC 260014 (Križpot) smo poslali že 7.7.2014 (vloga v prilogi), odgovor je bil posredovan 

21.8.2014 (v prilogi); Za zagotovitev ustrezne preglednosti predlagamo, da obstoječa kažipota 

»Lokvica« in »Sela na Krasu« postavite na višino, ki bo omogočala prost pregled pod njima – to je 

bilo naročeno in izvedeno. 

Ovinke oz. ureditev bankin že od samega nasutja naprej opozarjamo Klektor CPG, da jih vzdržuje –

pometa, v prihodnosti bomo najkritičnejša mesta doasfaltirali.  

 

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Robert Gajser: 

Svetnik ponovno opozori na neprimerno postavljeno tablo Opatje selo s strani Kostanjevica na Krasu. Meni, 

da bi bilo tablo potrebno postaviti pred nove hiše, ki so tam nastale, saj sicer omejitev hitrosti mimo tistih 

hiš še ne velja. 

 

Odgovor: 

Prestavitev prometnega znaka za označevanje vasi Opatje selo je predviden z ureditvijo križišča-krožišča 
pred Opatjim selom , izdelana je že idejna zasnova, v projektiranju je PZI dokumentacija za izvedbo(v 
planu državnega proračuna v prihodnjem letu). 
 
 
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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