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

ki je bila v sredo, 14. decembra 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
 
 
Prisotni člani: Robert Gajser, Jelka Majcen, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž Marušič, 
Zvonko Ferfolja, Branko Orel, Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih, Aleš Batistič, Tihomil Pahor, 
Mojca Merkun in Ingrid Praznik. 
 
Opravičeno odsotna člana: Roman Tomšič in Jasna Kos. 
 
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Andreja 
Slejko Merkun – pravna služba, Mirjam Klančič – računovodja in Danjela Cijan – zapisničarka. 
 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice, Vanja Trkman – Radio Robin 
in Zdenka Tomulič – Radio Koper. 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. Svetnikom predlaga, da sprejmejo naslednji sklep o 
imenovanju overiteljev zapisnika:  
 

Sklep št. 9000-11/2016 
»Imenujeta se  overitelja zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Ingrid Praznik in 
2. Vojko Urdih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.  

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
 
Nato je župan predlagal še razpravo in sprejem zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta.  
 
K razpravi se je prijavila svetnica Jelka Majcen, ki je predlagala, da se pod 4. točko doda, da 
je na zadnji seji družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica predlagala, da pozovejo vsa 
gospodinjstva v Biljah naj se priključijo na kanalizacijo oziroma ČN v Biljah. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep št. 9000-10/2016  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 22. redne seje, tako da se 
pod 4. točko zapiše še, da je svetnica Jelka Majcen  družbi Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica predlagala, naj pozove vsa gospodinjstva v Biljah, da se priključijo na 

kanalizacijo oziroma ČN v Biljah. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Ad 1: Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal 
glasovanje o naslednjem predlaganem dnevnem redu:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Poročila 

 poročilo župana,  

 poročila predsednikov delovnih teles Občinskega sveta, 

 poročila članov svetov zavodov, 

 odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 21. redne seje, 
3. Pregled realizacije sklepov 
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – 

Kostanjevica – druga obravnava 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren 

– Kostanjevica za leto 2016 

 predlog spremembe Odloka o proračunu za leto 2016 z obrazložitvijo sprememb, 

 splošni del proračuna za leto 2016, 

 posebni del proračuna za leto 2016, 

 načrt razvojnih programov za leta 2016 – 2018, 

 načrt stvarnega premoženja 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.   

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/


 
Zapisnik_23_redne_seje  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta: 

tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 
   3 
 

Ad 2: Poročila 

a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva. 
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta:/. 
c) Poročila članov svetov zavodov: Svetnica Ingrid Praznik je podala poročilo Sveta 

Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Povedala je, da je bila konstitutivna seja dne 
27. 9. 2016, da so bili prisotni vsi člani, da je bil za predsednika sveta potrjen Andrej 
Šušmelj iz Mestne občine Nova Gorica, za namestnico predsednika pa Ingrid Praznik 
iz občine Miren – Kostanjevica. Dne 7. 11. 2016 je bila nova seja na kateri sta bili 
predstavljeni dve kandidatki za novo vodjo sklada, izglasovana je bila Sabina Volk 
Simčič. 
Svetnica Praznik je podala še poročilo Delovne skupine za obnovo Frnaže, ki se je 
sestala dne 27. 10., 17. 11., 24. 11. in 30. 11.2016. Na 4. seji je skupina sprejela 
naslednje sklepe: SKLEP 10: Delovna skupina bo na prihodnji seji Delovne komisije 
povabila lastnike parcel na področju Obrtne cone 2 na pogovor o možnosti sodelovanja 
pri oblikovanju vsebin v Frnaže in skupne komunalne in celovite rešitve za celotno 
območje, SKLEP 11: Delovna skupina pooblašča Ingrid Praznik, da županu posreduje 
pridobljene informacije in poda predloge o zamenjavi zemljišč in o morebitni pridobitvi 
parcel na območju Obrtne cone, SKLEP 11: Delovna skupina ponovno naproša 
župana, da uredi razmerje z arhitektnim birojem Kreadom za pripravo načrta za obnovo 
objekta Frnaže, SKLEP 12: Delovna skupina na podlagi poročila pot 4. točko dnevnega 
reda župana prosi, da uredi vse formalne potrebnosti in jih posreduje na Ministrstvo 
zakulturi za sanacijo bistvenih konstrukcijskih elementov stavbe, ki so ogrožene in 
obstaja nevarnost, da objekt kulturne dediščine izgubi varovane spomeniške lastnosti. 
Svetnica Praznik je nato podala še poročila posameznih sestankov in sicer poročilo 
sestanka dne 17. 11. 2016: Nelida Nemec je poročala o obisku pri Silvestru Gabrščku 
iz Ministrstva za kulturo. Napovedan je razpis za obnovo Kulturne dediščine, ki bo za 
obdobje dveh let v višini 200.000 €. Frnaža nima še statusa kulturne dediščine. Moral 
bi se narediti konzervatorski načrt in pripraviti ustrezno dokumentacijo. Pomoč nam 
lahko nudi Ernesta Drole iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Župan sklene, da bo 
občina sklicala sestanek z lastniki parcel glede komunalne opreme obrtne cone v 
Biljah. Poročilo sestanka dne 24. 11. 2016: Ernesta Drole je na kratko razložila glede 
statusa lokalnega spomenika. Dogovor: sklicati ponovni sestanek, na katerem bosta 
prisotna Aleš Vodičar in župan. Dogovori sestanka z dne 30. 11. 2016:  

- Černe Valdi pripravi oceno v 14 dneh koliko bi bila dokumentacija za komunalno 
infrastrukturo in oceno izvedbe komunalne infrastrukture, 

-  Župan se bo srečal z Brešanom ter se poskusil dogovoriti za zamenjavo zemljišč na 
podlagi katere se bo lahko izvedlo zanko znotraj obrtne cone, 

- Goriške opekarne poskrbijo za parcelacijo ceste, 
- Občina Miren-Kostanjevica poskrbi za dokončanje ceste v tamponu in prenos 

priključka na DRI. 
 

Župan je povedal, da ima Frnaža status kulturne dediščine, nima pa statusa kulturnega 
spomenika. Povedal je,  da bo Ernesta Drole pripravila vse potrebno, da bo občinski 
svet lahko razpravljal o statusu kulturnega lokalnega spomenika. Bil je že sestanek z 
družbo Goriške opekarne, Valdi Černe in Adrijan Cingerle sta pripravila idejno zasnovo. 
Z Goriškimi opekarnami so se dogovorili katere parcele so še aktualne, pogodbe so 
sklenjene, niso pa še vpisane v zemljiško knjigo. Povedal je, da je bil včeraj v družbi 
Brešan d. o. o. z željo, da bi dobili del parkirišča vendar na to družba ne pristaja, se pa 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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strinja, da bi se preselili na nadomestno parcelo v kolikor jo občina najde primerno 
zemljišče na lokaciji od mejnega prehoda Vrtojba do Mirna. Zanima jih celota, ne pa 
zmanjšanje parcele. Glede komunalne opreme je povedal, da Valdi Černe pripravlja 
oceno projektne dokumentacije in idejno zasnovo, da bo sestanek v začetku januarja 
in takrat se bo videlo kakšne so možnosti da gremo v izdelavo skupne dokumentacije 
s katero se bo občina prijavila na razpis MGRT za degradirane obrtne cone. Občina 
mora biti lastnik oziroma imeti služnost, gradbeno dovoljenje. Cesta je končana. 
 
Župan je prisotne seznanil še, da bo do konca leta izdal sklep o začasnem financiranju 
občine do sprejetja proračuna za leto 2017.  
 

d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan pove, da so bili podani vsi odgovori na 
pobude in vprašanja že na seji.  

 
 

Ad 3: Pregled realizacije sklepov 21. redne seje 

Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in tudi objavljeni. Svetnike je 
seznanil še z informacijo, da je predvidena obravnava in sprejem odloka o odlaganju odpadkov 
na januarski seji.    
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-11/2016-3 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
 

Rezultati glasovanja   

  Za 13  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 
 

Ad 4: Pobude in vprašanja 

 
K razpravi se je prva prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je komentirala zadnje (novembrske) 
poplave in povedala, da so se sedaj pokazale vse napake na infrastrukturi, saj naselje Vrtoče 
in predel Šelo kjer meteorna voda zaliva hiše ker jarek ne požira, niti jarek čez cesto ne služi 
svojemu namenu, zato je skrajni čas, da se zagotovi sredstva za sanacijo. 
Menila je še, da bi bilo smiselno, če bi svetniki slišali poročilo o izidu lokalnih volitev v KS Bilje. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Pripombo je imela še na proračun, ki bi moral biti sprejet že letos (2016), ter da bi Občinski 
svet lahko sodeloval pri pripravi NRP in strategije, ki se jo čaka že dve leti. 
 
Župan je v zvezi s prvo pobudo povedal, da ima občinska uprava ceste evidentirane in da bodo 
v začetku prihodnjega leta prišle na vrsto. Glede volitev v KS Bilje je pojasnil, da so volitve 
potekale 4. 12. 2016, da je bil izvoljen nov svet KS, konstitutivna seja bo v ponedeljek in da so 
bili rezultati objavljeni na krajevno običajen način, udeležba pa je bila manj kot 17%.  
Na tretjo pripombo (proračun in strategija razvoja občine) je dejal, da je bil v tem tednu Odbor 
za gospodarstvo in proračun, da od septembra meseca potekajo intenzivne aktivnosti, 
pripravljali se bodo tudi na akcijski načrt. Udeležba na delavnicah je bila v redu, le člani OS so 
se je premalo udeležili. Sedaj bo imenoval delovna telesa, zaželjeno pa je, da se bodo občinski 
svetniki vključili na posameznih področjih. Dodal je še, da bo proračun temeljil na investicijah 
o katerih se bodo pogovarjali prej kot bo proračun predlagan, saj bodo vse investicije predelane 
na razširjenem kolegiju OS. 
 
Svetnica Mojca Merkun je izrazila pričakovanje svetnikov v sodelovanju pri NRP zaprosila pa 
je za daljši rok z namenom, da se lahko vsi svetniki kolegija tudi udeležijo. 
 
Svetnik Branko Orel je v Primorskih novicah prebral, da bo prišlo do povečanja cene 
kanalščine, zato je župana opozoril, da ne bi prišlo do konfliktov kot s Komunalo. 
 
V zvezi s tem je župan pripomnil, da so glede tega previdni in aktivni. Dodal je še, da so 
Vodovodi pripravili elaborat, občina pa se bo zavzemala za čim ugodnejšo ceno in sprejemljive 
cene za občane ko bo prišel elaborat na Občinski svet. 
 
Svetnika Vojka Urdiha je zanimalo kaj je s centrom v Kostanjevici in kako naprej, glede na to, 
da je zadnjič zagorelo. Zanimalo ga je še, zakaj je cesta iz Temnice proti Vojščici na polovico 
narejena oziroma če je to samo začasno. 
 
Na prvo vprašanje je župan povedal, da je občina dobila bivši vadbeni center v brezplačno 
uporabo za pet let, zdaj sledi razpis o oddaji centra v najem in da se bo občina zavzemala, da 
bi objekt prišel v občinsko last, saj bi tako lahko iskali tudi trajnejše vsebine. 
Glede ceste Temnica – Vojščica so izvajalci že dobili reklamacijo, stanje bodo morali popraviti, 
počakati pa bo treba na ugodne vremenske razmere. 
 
Svetnika Roberta Gajserja je zanimalo kako je s pobudo, za javni mestni prevoz, ki jo je dal 
pred časom, dodal je da MONG in Občina Šempeter – Vrtojba še nista izbrali koncesionarja. 
Vprašal je še, kaj je s pobudo glede ureditve ulic, saj je bilo rečeno, da se bo pripravila anketa 
in kakšni so stroški za občino. 
Dal je še dve pobudi, kot prvo, da bi se vse dane pobude vodilo skupaj in kot drugo, novo 
pobudo da bi bilo smiselno iz izsledkov priprave strategije razvoja uvesti nagrade na ravni 
občine glede urejenosti okolice lokalov in podjetij. 
 
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem povedal, da je že kontaktiral z Avrigom, na razpolago so 
ponudili »mrtve« ure, ki pa za občane niso zanimive. Povedal je, da bo še enkrat zaprosil za 
pisno ponudbo. Opozoril je, da če bi želeli dodatne linije do Vrtojbe so stroški zelo visoki. 
Gajser je pripomnil, da bi se v fazi razpisa mogla občina prijaviti. Župan je odgovoril, da je 
razpis že v teku. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Glede ulic je župan pojasnil, da ankete še niso naredili in da bodo najprej ocenili stroške, ki ne 
bodo majhni za občane. 
V zvezi z evidenco pobud je povedal, da jo vodi občinska uprava, in da župan sproti odgovori 
nanje. 
 
Gajser je pripomnil, da je namen evidence pobud da imajo tudi svetniki vpogled vanjo. 
 
Tjaša Klavora je povedala, da ker ni bilo nobene odprte pobude, je tudi niso dali na današnjo 
sejo. 
 
Svetnica Mojca Merkun je opozorila, da vse pobude še niso odkljukane (šola, Vrtoče in ulice), 
saj pobude prihajajo in se ne realizirajo. Ponudila se je, da seznam pripravi sama. 
 
Župan je menil, da mora biti stvar uporabna, narediti tabelo je najmanjši problem.  
 
Svetnik Branko Orel je menil, da je smiselno imeti odprte samo pobude, ki so v obravnavi. 
Pripomnil je še, da so avtobusne linije že imeli in da so bile prazne 
 
Svetnica Jelka Majcen je predlagala, da če se bo delala anketa za prevoz naj se naredi še 
anketa kateri prevoz občani potrebujejo. Opozorila je še na zapuščen avtomobil znamke 
Renault 5 na parkirišču pred občino, ter na odpadne žimnice in kavč, ki se zbirajo pri 
kontejnerjih, oziroma kdo bi lahko to spravil. 
Omenila je še, da se je že pred časom porodil predlog za izvedbo izleta po občini, oziroma 
spoznavanje občine, ki bi bilo primerno tudi za družine z otroci.  
 
Župan je povedal, da bodo ankete delali za celo občino, javni prevoz pa bi bil samo za Miren 
in Bilje in da bodo o tem razmislili. Za avto je redarjem že povedal, nima pa še odgovora. Glede 
kontejnerjev pa se je potrebno zmeniti s Komunalo. Apeliral je na vse, da je potrebno ljudi 
opozoriti na primerno ločevanje odpadkov. Glede izleta pa predlaga, da bi ga organizirala 
turistična društva v občini.  
 
Svetnik Zvonko Ferfolja je opozoril kolege svetnike, da posredujejo pobude, ki pridejo iz 
posameznih krajevnih skupnosti. 
 
Svetnik Bogomir Nemec je pohvalil kolege, ki razmišljajo kaj je dobro za okolje, ko pridejo na 
občinski svet. Menil je, da se je potrebno vprašati kaj občina finančno zmore, občani in občinski 
svet pa morajo pretehtati kaj je za občane najbolj potrebno, saj so najbolj pomembne prioritete. 
 
Svetnik Robert Gajser se s svetnikom Nemcem ni strinjal. Menil je, da pereči problemi ne 
smejo biti ovira pri reševanju prihodnosti, saj se vidi ali je strošek sprejemljiv. 
 
Svetnik Stojan Cotič pove, da je vesel, da prihajajo pobude. Pove da je pobuda od svetnice 
Merkun glede poimenovanja ulic stara že 10 let. Na Krasu so imeli že imena ulic, na zboru 
občanov pa so bili vsi proti. 
 
Svetnik Aleš Batistič je vprašal kako je s protipoplavno ureditvijo Vipave pri Grabcu. Župan je 
pojasnil, da je bilo z delovno skupino kar nekaj sestankov, šlo naj bi za strateški projekt (razpis 
Slovenija – Italija), vendar ti ukrepi pred letom 2019 , 2020 ne bodo izvedeni. Opozoril je, da 
je potrebno reševati v zgornjem delu Vipave, jo tam zadrževati, zato bodo naredili 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/


 
Zapisnik_23_redne_seje  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta: 

tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 
   7 
 

zadrževalnike. Potrebno bo pridobiti tudi določena zemljišča, sodelujejo vse občine. Razpis bo 
objavljen v drugi polovici leta 2017, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor,občina in 
Direkcija za vode. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan zaključil točko.   
 

Ad 5: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – 
Kostanjevica – druga obravnava  

 
Andreja Slejko Merkun predstavi spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Miren – Kostanjevica, ki so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se je prijavila svetnica Mojca Merkun, ki jo je zanimalo ali so bile pri prvem branju 
kakšne pripombe. 
  
Andreja Slejko Merkun je pojasnila, da je vprašanje imel svetnik Robert Gajser, na katerega 
mu je takoj odgovorila. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  
 

 
SKLEP - u št. 007-0024/2015-7  

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica v drugi obravnavi. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Ad 6: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren 
– Kostanjevica za leto 2016: 

 
Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva podata župan in Mirjam Klančič.  
 
Predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun svetnik Robert Gajser prebere sklep, ki ga je 
sprejel odbor na seji in se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu 
svetu Občine Miren–Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016.« Sklep je bil sprejet s 5 glasovi 
ZA, 1 glasom proti, od 6 navzočih članov.  
  
K razpravi se je prva prijavila svetnica Mojca Merkun, ki jo je zanimalo kako je s povečanjem 
in zmanjšanjem prihodkov, saj se zaradi oprostitve komunalnega prispevka ti povečajo, nato 
pa zmanjšajo. 
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Mirjam Klančič je pojasnila, da je bilo povečanje že prej planirano, nato je bila sprejeta 
oprostitev komunalnega prispevka, knjižiti pa je potrebno na prihodke in odhodke. 
 
Svetnik Vojko Urdih je imel pripombo na zmanjšanje postavke za nakup defibrilatorjev. Menil 
je, da bi se to lahko drugače rešilo. 
 
Župan je pojasnil, da je to ena od stvari, ki niso bile še realizirane in da bo šla v proračun za 
naslednje leto. Dodal je še, da se zaveda, da so defibrilatorji potrebni in da je mišljen še en 
defibrilator za Temnico, v Biljah pa so zanj denar zbrali donatorji.  
 
Svetnika Branka Orla je zanimalo kako je z načrtom stvarnega premoženja v Biljah oziroma 
zemljiščem pri Frnaži. 
Župan je povedal, da gre za nakup zemljišča pri Frnaži za cesto po enaki ceni, kot jo je lastnik 
kupil od družbe Goriške opekarne. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 
 

Sklep št. 007-0010/2016 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o 
proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 2016. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Zaključeno ob 18.35 uri. 
 
Zapisala:                               Župan:  
Danjela Cijan                                 Mauricij Humar 
 
 
Overitelji:  
Ingrid Praznik                                                                    Vojko Urdih  
 
 
V Mirnu, 14. 12. 2016 
Številka: 9000-11/2016 
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