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POROČILO 
O PREDLOGIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI V ZVEZI Z  

ODLOKOM O PROMETNI UREDITVI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 
1. KS Bilje 
Predlagajo: 

- ureditev parkiranja na javnih površinah (mogoče tudi plačljivega) – sicer brez opredelitve 
konkretnih lokacij; 

- sprejem strožje okoljske politike, sankcioniranje nepravilnega odlaganja odpadkov v 
naravo in zraven zabojnikov (v Biljah imajo več težav z nepravilnim odlaganjem v 
neposredno bližino zabojnikov); 

- označitev z informacijskimi tablami lokacij: Dom krajanov Negovan Nemec, Krajevno 
Pokopališče ter Nogometno Igrišče; 

- omejitev hitrosti s prometnimi znaki 30 km/h in hitrostnimi ovirami na glavni cesti, ki vodi 
skozi Bilje, in sicer na odseku med pokopališčem in križiščem za osnovno šolo oz. 
vrtcem; 

- omejitev hitrosti s prometnimi znaki 30 km/h po stranskih cestah, ki vodijo skozi strnjena 
naselja Bilj; 

- ureditev območja cestišča od vodnjaka do križišča pri podjetju Franel (pas za pešce in 
vzpostavitev krožnega sistema prometa okoli vodnjaka); 

- širitev ceste iz smeri nogometnega igrišča proti polju; 
- popravilo lukenj po stranskih cestah v Biljah (npr. pogreznjen asfalt, pri stanovanjski hiši 

na naslovu Bilje 138e); 
- na glavni cesti, ki vodi skozi Bilje, saniranje posameznih pogreznjenih jaškov, ki ob 

povoženju povzročajo prekomeren hrup (vstavitev gumijastih vložkov med pokrovom in 
ležiščem jaška). 

 
2. KS Temnica 
Predlagajo: 

- ustrezna označitev pokopališča I. sv. v. ob cesti iz Temnice v Lipo; 
 
3. KS Vojščica 
Predlagajo: 

- ureditev in označitev parkirišča na parc. št. 857/7 k. o. Vojščica (last OMK) v bližini 
spomenika in igral; 

- označitev poti na razgledno točko Tabor parc. št. 1802/3 k. o. Vojščica; 
- ureditev odvoza zapuščenih avtomobilov; 
- postavitev smetnjakov na obcestnih parkiriščih; 
- jasnejša označitev parkirišča ob Krompirjevi jami. 

 
4. KS Miren 
/ 
 
5. KS Opatje selo 
/ 
 



6. KS Kostanjevica na Krasu 
Predlagajo: 

- omejitev minimalne višine, do katere nad os ceste lahko sega vejevje (min 4 m ali več), 
velja za poti po vaseh kot tudi za gozdne poti (prehodnost tudi večjih vozil, gasilci, 
reševalci, komunalne službe…), 

- prepoved zaraščanja na svetlo površino ceste (razno vejevje bočno ne sme segati na 
cesto), velja za poti po vaseh kot tudi za gozdne poti – odgovornost lastnikov parcel, ki 
mejijo na ceste, 

- opredelitev širine bankin in vzdrževanja le-teh, 
- opredelitev odmika zidov v primeru obnov ali novih gradenj, 
- prepoved vožnje z motornimi vozili po gozdnih in drugih neasfaltiranih cestah (motokros, 

terenska vozila). Prav tako velja prepoved tudi izven urejenih poti… Dovoljeno samo za 
lastnike parcel, intervencijo. Dovoli se samo do turističnih in drugih pomembnih točk. 

- določitev nadzora nad izvajanjem kontrol nad morebitnimi kršitvami (redarstvo, 
inšpekcijske službe…), 

- prepoved odtoka meteornih vod na ceste, 
- čistoča cest ob kmetijskih opravili (odpadanje zemlje s koles traktorjev in kmetijskih 

priključkov…), 
- določitev poteka vzdrževanja cest (košnja, vzdrževanje bankin, odtokov, jaškov…) 
- Parkirišča: 

1. Parkirišče pod kalom – parkirišče je izhodna točka za kolesarjenje in pešpoti (smer 
Lokvica, Cerje; spomenik  Borojevič, jama Pečinka…). Parkirišče naj bo opremljeno 
z info tablo poti in košem za smeti. 

2. Parkirišče pri faružu - parkirišče je izhodna točka za kolesarjenje in pešpoti ( smer 
Fajti hrib, Ruska jama , Veliki Vrh, Trstelj…) Parkirišče naj bo opremljeno z info tablo 
poti in košem za smeti. 

3. Info tabla pri igrišču (izhodišče za smer Sela, Korita , Hudi log , Vojščica) in na 
Kržadi za vse poti. 

4. Po poteh naj bo prepovedana vožnja s štirikolesniki in motokrosom. 
5. Poti naj se označi z znaki (pešpoti , kolesarske poti , konjeniške poti). 
6. Poti je potrebno redno vzdrževati za to je odgovorna občina. 

 
7. KS Sela na Krasu 
Predlagajo: 

- da se ureja vse občinske odseke/ poti (čiščenje, košnja, urejanje trase-podlage), oz. vsaj 
tiste, ki so v bližnji okolici vasi, in ne samo nekaterih, kot je to urejeno do sedaj 
(konkreten primer je dodatno čiščenje, košnja poti kot prikazano na Listu 1 v excel 
priponki, kar se trenutno ne izvaja. Lahko da je še kakšen podoben primer, vendar 
trenutno nimamo podatka o tem katere poti so naročene za urejanje in katere ne), 

- ureditev primernega dostopa (asfalt) do vseh parcel, hiš, ki imajo poravnan komunalni 
prispevek, tj. dovoljenje za gradnjo (konkreten primer je asfaltiranje odsekov, kot 
prikazano na Listu 2 v excel priponki, za Sela, Korita in Hudi Log. Lahko da smo kakšen 
odsek tudi izpustili), 

- obnova, zamenjava dotrajanih označevalnih tabel, tj. obstoječe oznake, ki so jih v 
preteklosti pripravila razna društva OMK. Lahko bi se tudi dodatno uredilo ali poenotilo 
označevanje stranskih poti, 

- ureditev parkirnih površin; npr. protiprašno asfaltiranje ali podobno (konkreten primer je 
parkirišče pri čakalnici v Selah na Krasu, ki je namenjeno tudi potrebam pokopališča in 
za katerega je bil tudi že izdelan plan ureditve ampak še nerealizirano. Prikazano na 
Listu 3 v excel priponki), 

- ureditev, omejitev parkiranja na javnih prostorih/ parkiriščih (konkreten primer bi bil 
postavitev table v centru vasi Sela na Krasu (na placu), z omejitvijo parkiranja, npr. do 1 
ure, kar bi preprečevalo, da se avtomobili zadržujejo na tem mestu po več ur/ včasih dni. 
Zadeva je moteča tudi v primeru prireditev, ki se občasno odvijajo v centru vasi, 
cerkvenih obredov, maše, itd. 



V nadaljnje se v Selah na Krasu pričakuje tudi urejeno parkirišče na prireditvenem 
prostoru, ob izgradnji Kampa, kar bi bilo združljivo z omenjeno točko o omejiti parkiranja 
na placu, 

- odlaganje smeti, zapuščenih avtomobilov, itd. na ali ob poteh je neprimerno, zato 
menimo da bi bilo v takšnih primerih potrebno poiskati lastnika in ga primerno opozoriti, 
da se zadeva uredi z opozorilom ali opominom. 

 
8. KS Orehovlje 
/ 
 


