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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 13. REDNE SEJE 
 
Boris Šfiligoj 
1. Pot v dolžini cca 400 m2, parc. št.  1185/4 k. o. Podsabotin je uničena, na njej je zasajen vinograd in pot 

ni več uporabna. Predlaga ogled. Prouči naj se, ali se ponovno vzpostavi pot ali zahteva odškodnino 
lastnika vinograda.   

2. Že več let opaža, da pri mostu čez potok Oblanč (relacija Dobrovo – Vipolže) iz parc. št. 1229 k. o. Kozana 
in parc. št. 1227 k. o. Kozana na veliko odteka voda na cesto, ki s seboj prinaša veliko materiala. Pot 
parc. št. 1226 k. o. Kozana je bila nekoč izpeljana zadaj za vinogradom in voda je odtekala direktno v 
potok. Pot je sedaj uničena in zato vse skupaj odteka na cesto.  

3. Prometni znak, ki označuje vas Hum, je bil postavljen leta 1984. V tem času sta se zgradili še dve hiši, ena 
v zasebni lasti in pa gostinski obrat. Ponovno prosi, da se odreagira pri DRSI in da se prometni znak za 
vas Hum postavi nižje proti vasi Podsabotin, predvsem zaradi varnosti pri vhodu na parkirišče 
gostinskega obrata.  

 
1. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 

Skupaj s pravnico bomo pripravili predlog rešitve in ga posredovali lastnikom vinograda.  
 
2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  

Očitno je bila občinska kmetijska pot prestavljena brez nam znanega dogovora ali soglasja, kar pa bo 
potrebno urediti z lastniki vinogradov. Glede odtekanja vode na cesto pa smo ugotovili, da je na priključku 
občinske stranske poti izdelana betonska kanaleta za prečno odvodnjavanje vozišča, ki pa ni ustrezno 
očiščena in po vsej verjetnosti pri večjih nalivih ne zagotavlja ustreznega odvodnjavanja, zato višek vode 
odteka na glavno cesto. Tudi očiščena kanaleta ob večjih nalivih verjetno ne zagotavlja ustreznega 
odvodnjavanja, kar bi pomenilo, da je potrebno povečati profil kanalete  ali pa urediti kamnito muldo. V 
sklopu projekta ureditve kolesarske povezave Dobrovo – Vipolže - meja Italije, je predvidena ustrezna 
ureditev odvodnjavanja vseh stranskih poti na območju posega tako, da bomo takrat lahko rešili tudi 
omenjeno zadevo. 

 
3. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 

Na DRSI smo že leta 2011, na pobudo VS Hum, posredovali prošnjo, da se tabla pred naseljem Hum iz smeri 
Solkan premakne pred gostišče »Briška hiša«, vendar takrat nismo dobili odobritve. Na direkcijo bomo 
ponovno poslali vlogo z obrazložitvijo stanja, ki pa je sedaj bolj obremenjujoče kot takrat. V kolikor to ne bo 
uspešno, bo zadeva urejena po zgraditvi obvoznice Kojsko, ko bo omenjeni odsek pripadal občini. 

 
Vilko Prinčič 
Predlaga, da se v prihodnosti v okviru finančnih zmožnosti, kontejnerje za kosovne odpadke zamenja za nove. 
Stari kontejnerji so manjši in ko se nabere ogromno odpadkov, ljudje le-te puščajo zunaj kontejnerjev.  
 
Uroš Bensa  – Oddelek za okolje in prostor  
Zadevo smo preverili tako pri dotičnem občinskem svetniku kot predsedniku Vaške skupnosti Cerovo g. 
Adrijanu Rožiču. Ugotovljeno je bilo, da so obstoječi zabojniki za plastiko in papir v začetku vasi Gornje Cerovo 
premajhni za potrebe krajanov prav tako pa tudi na nekaterih drugih lokacijah v občini. Na podjetju Komunala 
Nova Gorica d. d. smo zato preverili možnost postavitve večjih zabojnikov. Zamenjava na lokaciji v Gornjem 
Cerovem bo v kratkem tudi realizirana prav tako na lokacijah kjer so eko otoki dovolj veliki. 
 



Silvan Peršolja 
1. Ali ima občina kako možnost pri posredovanju glede postavljanja cestnih zapor. Izkušnja pri gradnji 

krožišča v Gonjačah je bila ugodna, bistveno manj pa pri obnovi ceste pri Agrariji. Sedaj je ponovno, ne 
glede na vse dogovore in priporočila, zapora na križišču v Drnovku, ki pa bi bila lahko manj moteča za 
promet. V čigavi pristojnosti je to?  

2. Trg na Dobrovem – krogle so sedaj že povsem razmajane. Ali naj se jih popravi ali pa odstrani.  
Poleg tega pa, ali obstaja možnost, da bi se vzpostavilo stik z lastniki gostilne, saj je zelo moteče in celo v 
posmeh prazno parkirišče, ki je bilo včasih polno. Vsaj dokler še lokal ne obratuje, bi se lahko koristilo 
tudi navedene parkirne prostore.    

 
1. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 

Za izdajo dovoljenja za zaporo regionalne ceste je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo. Dovoljenje izdajo 
na podlagi vloge izvajalca del oziroma na podlagi elaborata zapore ceste, ki ga za izvajalca izdela 
pooblaščeni projektant. Direkcija pregleda in potrdi ali pa zavrne elaborat. Dovoljenje se izda le na podlagi 
potrjenega elaborata s strani direkcije. Trenutno izvajanje zapore regionalne ceste se nam ne zdi tako 
kritično oziroma ne vidimo nekih velikih problemov, kot je to bilo v primeru rekonstrukcije regionalne ceste 
pri Agrariji. 

 
2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 

Pripomba je na mestu. V kratkem je predvidena izvedba popravka ureditve parkirišča. Kar pa zadeva 
parkirišča na drugi strani ceste, je to v privatni lasti; lastnica pa ni naklonjena oziroma nasprotuje javni 
uporabi. 
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