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Številka: 9000-4/2018-3 
Datum: 17. 5. 2018 
 

 

Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled pobud in vprašanj  35. redne seje Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 36. 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 
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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

 

 

35. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 28. marec 2018 

 

 

Pobudo ali vprašanje podal svetnik Stojan Cotič: 

Na lokaciji Bate je problematičen cestni priključek za v industrijsko cono. Pogosto se namreč zgodi, da 

čakajo tovornjaki na cesti, osebna vozila pa morajo tovornjake prehitevati na nepreglednem odseku. Na 

problematiko je potrebno opozoriti lastnika ceste, kakor tudi pravne osebe v industrijski coni, da naj 

umaknejo v notranjost parcele ograjo.  

 

Odgovor:  
Vprašanje bomo posredovali na DRSI in istočasno jih zaprosili za izdane pogoje oz. soglasja za že 
izvedena cestna priključka. 
 

 

Na občinski cesti od RTC Lokvica do mejnega prehoda naj se na tem odseku čim prej postavi znak za 

prepoved vožnje za tovornjake. Prejel je neuradno informacijo, da naj bi se v industrijski coni Bate 

pripravljal projekt za izgradnjo dodatnega pasu na cesti.  

 

Odgovor:  
V tem tednu se je postavilo prometni znak za prepoved vožnje tovornjakom, katera skupna dolžina presega 
dolžino 13 m. 
 
 
 
 
 
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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