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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Pregled pobud in vprašanj 12. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

Gradivo za obravnavo na seji 13. redni seji
Točka dnevnega reda 2. točka
Predlagatelj Župan
Pripravljalec gradiva Občinska uprava
Poročevalec/ka Župan
Pristojno delovno telo /

Župan
Mauricij Humar
Priloge:
- Pregled pobud in vprašanj z odgovori

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in
vprašanja 12. redne seje občinskega sveta
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI
13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26. november 2015

Pobudo ali vprašanje je podal svetnica Jasna Kos:
Svetnica Kos sprašuje kako se odvija reševanje njene pobude glede obrtne cone v Biljah, ki jo je
podala na prejšnji seji. Opozori tudi na zastajanja vode na Rusi poti v Biljah.
Odgovor:
V vmesnem času smo na Elektro Primorska opravili sestanek tudi glede te problematike. Dogovorili so se,
da bo delno odpravljena težava v letu 2016, dokončno pa v letu 2017, ko bodo naredili nov dovod iz trafo
postaje Vrtojba.
Pobudo ali vprašanje podala svetnica Mojca Merkun:
Svetnica predlaga, da se nameni sredstva za sanacijo jaška za meteorno vodo v Vrtočah v križišču
poti za Jerabišče.
Odgovor:
V letošnjem letu so sredstva za vzdrževanje cest že porabljena, v letu 2016 bomo pristopili k oceni
vrednosti in izvedbi sanacije.
Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Roman Tomšič:
Svetnik opozori na zaraščanje dreves ob obvoznici, preglednost na cesti ob zaraščanju je znatno
manjša in nevarno.
Odgovor:
Dne 4. 11. 2015 je bil sklican komisijski pregled objekta pred iztekom garancijske dobe. Na komisijskem
pregledu je bil opozorjen koncesionar tudi na to pomanjkljivost, ki pa je opozoril na pomanjkanje sredstev
države za vzdrževanje državnih cest.
Pobuda ali vprašanje je podala svetnica Ingrid Praznik:
Svetnica je predlaga spremenjeno prometno ureditev v križišču Križ Cijan v Biljah.
Odgovor:
Pridobili smo informacijo DRSI glede spremembe cestnega režima in postopka, ki je potreben za
spremembo režima. Potrebno bo pripraviti prometno študijo na tem odseku, v teku je priprava predloga.
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