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Z A P I S N I K 
11. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 23. septembra 2015 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Robert Gajser, Jasna Kos, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, 
Bogomir Nemec, Branko Orel, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, 
Tihomil Pahor, Stojan Cotič in Vojko Urdih. 
Opravičeno odsotni: Roman Tomšič. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Mojca Šubic in Vasja Juretič (k točki 4), 
Aleš Vodičar (k točki 5), Roberta Filipič (k točki 6. in 7.), Mirjam Klančič (k točki 8.) in Boštjan 
Frančeškin  (k točki 9.). 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 14 svetnikov in 
svetnic,  ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju 
overiteljev zapisnika, in sicer:  
 

Sklep št. 9000-8/2015-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Jasna Kos in 
2. Bogomir Nemec.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, z 11 glasovi ZA potrdijo predlagani sklep, 3 
svetniki niso glasovali. 
 
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega 
sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o zapisniku. Prisotnih je bilo 
14 svetnikov in svetnic, 13 svetnikov z glasovanjem potrdi zapisnik 10. redne seje. 1 svetnik 
ni glasoval.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:   

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 10. redne seje, 

3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja Občine 

Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020, 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica, 

6. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica, 

7. Pravilnik o organizaciji šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi 
potrebami v Občini Miren-Kostanjevica, 

8. Polletna realizacija proračuna za leto 2015, 
9. Odlok o kategorizaciji cest, 
10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra, 
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni 
red.   

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana 
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 27.7.2015 do 23.9.2015, 
ki je sestavni del gradiva. 

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta 
Svetnik Gajser poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun in pove, da je odbor, poleg 
predloga odloka iz dnevnega reda,  sprejel še dva sklepa, in sicer, da opozarja župana in 
občinsko upravo naj pripravijo osnutek Razvojnega načrta občine, kot je bilo obljubljeno. 
Prav tako je odbor sprejel predlog plana dela odbora.  

c) Poročila članov svetov zavodov 
Svetnik Urdih poroča iz seje sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica. Pove, da so na seji obravnavali polletno realizacijo, vzpostavljanje referenčnih 
ambulant ter postopke glede izgradnje prizidka k stavbi zdravstvenega doma. Na vprašanje 
podžupana Cotiča pove, da so v fazi idejne zasnove, gradbenega dovoljenja še niso pridobili.  

d) Pobude in vprašanja:  
Župan pove, da so bili podani odgovori na vsa vprašanja in pobude na 10. redni seji.  
 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 10. redne seje 

Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva. K razpravi se ni 
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-8/2015-3 

Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 10. redne seje 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 4 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja Občine 
Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Uvodno obrazložitev podata Mojca Šubic in Vasja Juretič. Obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Jelka Majcen poroča iz seje Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo. Poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Tihomil Pahor poroča iz seje Statutarno-pravne komisije. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun vpraša ali je pripravljena mogoče kakšna analiza kateri ukrepi so v tem 
trenutku najbolj zanimivi za investitorje? 
 
Mojca Šubic pove, da je to zelo težko predvideti, sodelovanje s svetovalno službo prinese 
podatke, kateri ukrepi so tisti, za katere je potrebno nameniti sredstva. Pomanjkljivost pa je 
ukrep deminimis, saj običajno na tem ukrepu najbolj ostajajo sredstva.  
 
Vasja Juretič pravi, da so bili v začetku kmetovalci nezaupljivi in se niso prijavljali na razpis, v 
zadnjih letih pa se to obrača. Tudi glede dopolnilnih dejavnosti je bilo veliko nejasnosti do sedaj, 
misli pa, da se bo tudi na tem področju situacija spremenila.  
 
Svetnica Majcen pove, da so na odboru razpravljali o temu, da bi bilo potrebno uvesti nadzor 
nad porabljenimi sredstvi.  
 
Mojca Šubic pove, da bodo to predvideli v razpisnih pogojih.  
 
Svetnik Ferfolja poudari, da so o nadzoru nad porabo sredstev razpravljali že v prejšnjem 
mandatu, meni, da bi bilo potrebno to sedaj zagotovo uvesti.  
 
Svetnica Majcen razpravlja še o prioritetni lestvici investicij, ki se iz razpisa financirajo. Sama se 
s tem načinom ne strinja in bi bilo potrebno o tem razmisliti.  
 
Vasja Juretič meni, da bi morali vse investicije podpreti, zagotovo pa bi bilo potrebno bolj 
podpreti tiste kmetije, ki živijo od te dejavnosti.  
 
Župan se strinja, da je potrebno pogoje pripraviti pošteno in pravično do vseh.  
 
Mojca Šubic pove, da je bilo v zadnjih dveh letih mnenje tako, da se mehanizacijo financira 
manj. Predvsem pa zato, ker je naložba v mehanizacijo zelo enostavna v primerjavi z neko 
investicijo na kmetiji.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0016/2015 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za programsko 

obdobje 2015 – 2020. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodoma podata obrazložitve župan in Aleš Vodičar. Obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju pa podata poročilo odborov še svetnik Gajser, Odbor za gospodarstvo in 
proračun in svetnik Pahor, Statutarno-pravna komisija. Obe poročili sta sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Urdih podpira to odločitev in meni, da bi bilo to potrebno ustrezno medijsko podpreti 
in povabiti predvsem domače vlagatelje.  
 
Svetnik Gajser opozori na inženirske objekte oziroma infrastrukturo, saj meni, da če je 
investitor država bi bilo možno tudi skozi ta inštrument pridobiti nekaj denarja. Izpostavi tudi 
izgradnjo telekomunikacijskih objektov.  
 
Župan obrazloži, da ni smiselno to od države zahtevati, saj si želijo državnih investicij v 
občini in se boji, da jih sicer ne bi bilo. Prav pri telekomunikacijskih omrežjih je v občini velika 
podhranjenost, predvsem na Krasu in zato meni, da je potrebno take investicije podpirati.  
 
Aleš Vodičar tudi opozori, da je dejansko že tako težko, da se telekomunikacijskih objekti 
gradijo in je na tem področju velik manko. Z zaračunavanjem komunalnega prispevka pa je 
verjeti, da takih investicij sploh ne bi bilo. Pove, da je v prihajajoči perspektivi ena od prioritet 
hitri internet po vsej Evropi. Investitorke naj bi bile občine, ki naj bi ustanavljale družbe, ki bi s 
tem omrežjem upravljale. Zavedati se moramo, da komercialnega interesa na področjih sivih 
lis ni, zato bo potrebno z javnimi sredstvi zagotavljati pokritost z internetom.  
 
Svetnica Merkun dodaja, da je vsaka investicija v občini dobrodošla.  
 
Svetnik Nemec izrazi podporo predlogu saj je žalostno gledati prazne obrtne cone v občini.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-14/2015-2 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita prvo in drugo branje v postopku 

sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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  Ni glasoval/a 0  

 
 

Sklep št. 007-14/2015-3 
 

1. člen 
 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Miren-Kostanjevica, s tem, da se 4. 
člen glasi: »Ta odlok začne veljati 1.1.2016.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 6 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazložitev podata Roberta Filipič in Majda Obreza, računovodkinja na OŠ Miren, 
obrazložitev je sestavni del gradiva.  
Svetnik Nemec poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavi del 
gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Majcen in sprašuje kako ravnajo z dolžniki za plačilo 
programov vrtcev? 
 
Majda Obreza pove, da so starše opozorili, da v kolikor ne bodo imeli poravnanih vseh 
obveznosti ne bodo mogli koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz tega sklepa. Prav zaradi tega je 
bilo veliko zapadlih obveznosti poravnanih, točnih številk pa na žalost ne ve.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 602-5/2015-2 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 

rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Ad 7 Pravilnik o organizaciji šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi 
potrebami v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnik Nemec, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove pa, da je odbor sprejel še dodatni sklep, in sicer: »Odbor za družbene 
dejavnosti predlaga Občinski upravi Občine Miren-Kostanjevica, da do naslednje seje opravi 
analizo problema odhajanja otrok v druge šolske okoliše.« 
 
Poročilo Statutarno-pravne komisije poda svetnik Pahor, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun sprašuje ali so prepričani, da je sprejem takega pravilnika skladen z 
zakonom, da ne bi prišlo do morebitnih pritožb staršev? 
 
Župan pove, da so se prav zato odločili za to, da za mnenje vprašajo ministrstvo in skupnost 
občin. Na podlagi teh dveh mnenj je predlog tak. Vedeti je potrebno, da imajo vsi ti otroci 
omogočen varen in brezplačen prevoz v osnovno šolo in tam tudi organizirano varstvo. Starši 
seveda imajo pravico, da se sami odločajo kam bodo otroka vozili v šolo. Zagotovo pa 
morajo ugotoviti zakaj se starši za to odločajo, ali gre za praktične vzroke ali za to, da ima 
tista šola boljše programe od naše. Meni, da tak pravilnik pravno gledano zagotovo zdrži.  
 
Roberta Filipič dodaja, da pravilnik izhaja iz zakona, je pa praksa taka tudi pri okoliških 
občinah in to ni nič novega na tem področju.  
 
Svetnik Gajser vpraša ali bo to veljalo tudi za tiste otroke, ki so prešolani zaradi različnih 
razlogov? 
 
Roberta Filipič pove, da bodo to še preverili, zakon to določa, ne ve pa točno kako.  
 
Svetnik Nemec pove, da so to zelo redki primeri in je za to točno predpisan postopek.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-20/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o organiziranju šolskih 

prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 8 Polletna realizacija proračuna za leto 2015 

Uvodoma poda obrazložitev realizacije proračuna Mirjam Klančič, obrazložitev je sestavni del 
gradiva.  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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K razpravi se prijavi svetnica Majcen in vpraša zakaj je prišlo do zamika plačevanja v 
letošnjem letu in ne v lanskem letu.  
 
Mirjam Klančič pove, da zato, ker je prišlo do zamika pri prejemu državnih sredstev.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-3/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 

za leto 2015 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 9 Odlok o kategorizaciji cest 

Uvodno obrazložitev poda Boštjan Frančeškin, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Pahor poda poročilo Statutarno-pravne komisije, svetnica Majcen pa poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo. Obe poročili sta sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun sprašuje ali popravki sledijo stanju v naravi, ali se bo v prihodnosti to 
spreminjalo. Prav tako jo zanima kdo lahko da pobudo za spremembo.  
 
Boštjan Frančeškin pove, da pobude za nove kategorizacije poda občinska uprava, ob 
pripravi popravkov pa je izdelovalec ugotovil določene pomanjkljivosti, predvsem v smislu, da 
določene kategorizirane poti niso ustrezale merilom in jih bilo zato potrebno prekategorizirati, 
skrajšati oz. ukiniti. V primeru, ko se ugotovi, da pot posega na privatno lastnino se opravi 
parcelacija in se zemljišče odkupi. Tudi take spremembe so vključene v ta predlog.  
 
Svetnika Gajserja zanima kaj v naravi pomeni, ko se skrajša kategorizirana pot. Izpostavi 
Faraonovo pot v Mirnu.  
 
Boštjan Frančeškin pove, da v naravi to nič ne pomeni, ampak pot ne izpolnjuje pogojev, da 
bi bila kategorizirana. Za omenjeno pot pove, da so izmere pokazale, da je pot preozka, da bi 
lahko bila kategorizirana v celotni dolžini. Izpolnjuje pa pogoje, da bi bila kategorizirana kot 
kolesarska pot, vendar k temu občina še ni pristopila. Kot primer pove, da tudi na Krasu je od 
vseh poti kategoriziranih približno 15 % poti.  
 
Svetnik Orel izpostavi križ cijanov in kategorizacijo poti v omenjenem križišču. Meni, da bi 
morali popraviti prometne znake in preveriti kategorizacijo.  
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Boštjan Frančeškin pove, da gre za regionalno cesto in bi se bilo potrebno dogovoriti z 
direkcijo za infrastrukturo glede kategorizacije.  
 
Župan pove, da je cesta kategorizirana kot občinska cesta. Doda pa, da je dokumentacija za 
rekonstrukcijo tega križišča v recenziji.  
 
Podžupan Cotič predlaga, da se na pomanjkljivosti oz. razhajanja na cestah opozori 
direkcijo. 
 
Župan pove, da so razhajanja velika in jih rešujejo od primera do primer. K razpravi se v 
nadaljevanju ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-9/2015-7 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita prvo in drugo branje v postopku 

sprejemanja Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 
Sklep št. 007-9/2015-8 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 10 Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra 

Obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 

Sklep št.  478-46/2015-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica za parcele s številkami  
- parc. št. 412/0 k.o. 2324 - Orehovlje,  

- parc. št. 377/0 k.o. 2324 - Orehovlje,  

- parc. št. 256/2 k.o. 2324 - Orehovlje,  

- parc. št. 1031/0 k.o. 2334 - Lipa,  

- parc. št. 1692/0 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  
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- parc. št. 1700/0 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1731/1 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1749/0 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1747/4 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1745/1 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1731/2 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1734/0 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1735/0 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 1739/1 k.o. 2330 - Sela na Krasu,  

- parc. št. 3174/0 k.o. 2332 - Kostanjevica na Krasu,  

- parc. št. 3172/0 k.o. 2332 - Kostanjevica na Krasu  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 
 

SKLEP št.  478-47/2015-1 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 13  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad11 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Svetnik Orel sprašuje zakaj nima tudi KS Bilje urejene, tako kot občina in nekatere druge 
krajevne skupnosti, spletne strani in na njej objavljenih zapisnikov sveta KS? 
 
Župan pove, da nekatere krajevne skupnosti imajo lastno spletno stran, druge pa ne. Tiste, ki 
imajo svojo spletno stran imajo objavljene zapisnike na njej, krajevni skupnosti Orehovlje pa 
smo, v času dokler svoje spletne strani nima, objavljali zapisnike na občinski spletni strani. 
Priporoča, da si vse krajevne skupnosti to uredijo in jih bodo na to opozorili.  
 
Svetnica Merkun vpraša ali je občina pristopila k projektu za odpis dolgov? Razpravlja o križ 
cijanu in se pridružuje svetniku Orlu, ki je razpravljal pri prejšnji točki. Predlaga, da se 
pripravi nek razvid realizacije pobud občinskega sveta, ker svetniki ne morejo slediti vsem 
dosedanjim pobudam na tak način. Zanima jo tudi kdaj se bo pristopilo k zamenjavi cestnih 
svetilk na koncu Vrtoč ter ponovno predlaga, da se pri stari frnaži v Biljah postavi znake z 
napisom »nevarno, pristop na lastno odgovornost« 
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Župan pove, da se v prvi fazi niso odločili za pristop k projektu odpisa dolgov, ker takrat še ni 
bilo vse povsem jasno. Sedaj so zadeve bolj jasne, predvsem v smislu kaj to pomeni za 
občino, in bodo pristopili k podpisu sporazuma. Razloži tudi postopke glede križ cijana, na 
direkciji je dokumentacija pripravljena, gre pa za večji poseg in informacija je, da še vsaj 
kakšno leto do izvedbe ne bo prišlo. Glede pobud in vprašanj pravi, da bodo do naslednjič 
pripravili predlog. Prav tako bodo odgovor glede cestnih svetilk v Vrtočah pripravili do 
naslednjič. Znak pri frnaži v Biljah morajo tudi še postaviti.  
 
Svetnik Mozetič se sprašuje ali je rekonstrukcija krožišča na križ cijanu še vedno tako 
pomembna, meni, da bi bila sprememba režima prometa dovolj.  
 
Svetnica Praznik opozori na nepreglednost omenjenega križišča, predvsem iz smeri iz 
Vrtojba proti Biljam. Prebere pobudo gospe Melite Bubek glede varstva okolja in ohranjanja 
narave na nivoju občine. Pove, da je zelo zadovoljna s stanjem v Biljenskih gričih po trgatvi, 
občutna razlika je od prejšnjih let.  
 
Župan pravi, da je predlagani projekt zelo zahteven, potrebno je oceniti koliko je realna 
uresničitev in ga bo Aleš Vodičar analiziral, predlaga, da se gospa Bubek zglasi pri njemu. 
Zagotovo je potrebno preveriti možnosti. Dodatno še pove, da je poziv za projekte LAS 
objavljen tudi na spletni strani občine.  
 
Svetnica Kos sprašuje kaj se dogaja z obrtno cono pri kartonaži v Biljah, gre za vprašanje, ki 
ga je prejela od občana Bilj.  
 
Župan pove, da so s tem občanom že imeli sestanek in ga bodo obvestili o aktivnostih.  
 
Svetnik Nemec se zahvali občini, ki objavlja zapisnike KS Orehovlje in pove, da zelo 
intenzivno delajo na spletni strani KS. Na odboru so razpravljali o novih merilih za 
dodeljevanje študijskih pomoči, mnenje odbora je bila, da bi to morala biti finančna pomoč 
res pomembnim dosežkom in velikim talentom. V to smer bo tudi šla sprememba pravilnika.  
 
(Podžupan Cotič zapusti sejo ob 19.40 uri) 
 
Svetnik Batistič sprašuje kako daleč so s čistilno napravo in kdaj se lahko pričakujejo prvi 
priklopi? 
 
Župan pove, da tehnični pregled je že bil, odpraviti pa morajo še določene pomanjkljivosti. 
Predvidevajo, da bo poskusno lahko začela delovati v oktobru, takoj za tem bodo obvestili 
občane, da se lahko in kako naj se priklapljajo. Na naslednjem občinskem svetu bodo 
obravnavali ceno kanalščine, čiščenje pa se bo pričelo obračunavati pa nekje čez leto dni.  
 
Svetnik Gajser sprašuje ali tudi člani svetov zavodov, ki niso člani občinskega sveta, 
poročajo o sejah svetov javnih zavodov. Vpraša tudi ali kaj razmišljajo o javnih blagajnah? 
Sprašuje tudi glede beguncev? 
 
Župan pravi, da bodo opozorili člane, da pošiljajo poročila. Župan meni, da bi vzpostavitev 
javne blagajne pomenilo več dela za občinsko upravo, bodo pa zagotovo preverili tudi druge 
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možnosti. Župan pove, da v občini jih ni, so pa na to temo sklicali tudi razširjen varnostni 
sosvet na to temo, predvsem, da bi določili lokacijo za zbirni center, če bi bilo to potrebno.  
 
Svetnica Majcen vpraša ali je predviden prehod za pešce ob novem mostu čez Vipavo v 
Mirnu? 
 
Župan pove, da se pripravlja projekt, saj tako je res neprimerno.  
 
 
Župan sejo zaključi ob 19.50 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan:  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
 
 
 
 
Overitelji:  
Jasna Kos        Bogomir Nemec 
 
 
V Mirnu, 14.10.2015 
Številka: 9000-8/2015-5 
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