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

ki je bila v sredo, 21. junija 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Jasna Kos, Branko Orel, Stojan Cotič, Mojca Merkun, Roman 
Tomšič, Vojko Urdih, Aleš Batistič, Jelka Majcen, Matevž Marušič in Ingrid Praznik. 
Opravičeno odsotna: Tihomil Pahor, Zvonko Ferfolja, Bogomir Nemec in Sebastjan Mozetič. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Aleš Vodičar, Andreja Slejko Merkun,  Maja 
Skok Možina, Iris Podobnik, Črtomir Špacapan, Miran Lovrič, Mitja Gorjan, Darja Rijavec, 
Peter Fabiani.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice.  
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 10 svetnikov in 
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena. 
 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga združitev 12. in 14. točke dnevnega reda, 
tako da postaneta 12. točka, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo. Pripomb k predlogu ni 
imel nihče, zato župan predlaga sprejem dnevnega reda, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 27. redne seje, 
3. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 27. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 – 

informacija ter poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2017  
6. Letno poročilo o delu  RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 2016 – 

informacija, 
7. Obravnava DIIP-a za Naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi, 
8. Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – sprejem, 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren–Kostanjevica, 
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica, 

11. Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Nazarje, 
12. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 

pitno vodo, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. 
in Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini 
Miren – Kostanjevica, april 2017, Kraški vodovod Sežana d.o.o., 
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13. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d. d., 

14. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju 
Občine Miren-Kostanjevica, 

15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 27. redne seje  

Župan predlaga razpravo, k razpravi o zapisniku 27. redne seje se ni prijavil nihče, zato je 
predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-4/2017  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 27. redne seje kot 

predlagan 
  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 3  Poročila 

a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva. 
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: Svetnica Kos poroča iz Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pove, da so odpirali vloge prispele na 
razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica. Pove, da so vloge odprte in 
primerne za nadaljnjo obravnavo. Sprejeli so tudi sklep po ponovni proučitvi zadeve, 
da se volilni komisiji izplača nadomestilo za izvedbo predčasnih volitev v KS Bilje 
skladno s sklepom št. 041-1/2017-2 sprejetim dne 26.1.2017.  

c) Poročila članov svetov zavodov:   
Župan povabi k besedi Silvestra Medveščka, ki poroča iz sveta zavoda JZ Goriška 
knjižnica Franceta Bevka. Poročilo je sestavni del gradiva.  
V nadaljevanju župan prebere poročilo, ki ga je posredoval svetnik Pahor iz sveta 
zavoda JZ Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.  

d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan predstavi odgovore, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 

Točka 4  Pregled realizacije sklepov 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in objavljeni oz. poslani v objavo.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-5/2017-3 

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

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 5 5. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 
leto 2016 – informacija ter poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2017 

K besedi župan povabi direktorico javnega sklada, gospo Iris Podobnik, ki poda poročilo za 
leto 2016 in finančni in poslovni načrt za leto 2017. Oba dokumenta sta sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser, ki pravi, da je bilo kar precej t. i. slabih kreditov, 
kreditov, ki se niso vračali. Zanima ga kaj so uspeli na tem področju narediti? 
 
Iris Podobnik pove, da je takih kreditov med 300 in 350 tisoč €, nekateri so dejansko brez 
obetov, vendar morajo počakati, da se izkoristijo vse pravne poti, če bi se pokazala kakšna 
možnost poplačila. Ostali pa se budno spremljajo in sprotno rešujejo, sprememba pa je prišla 
tudi pri samem odobravanju kreditov, ustanovljena je bila namreč strokovna komisija, ki se 
odloča ali se posamične vloge odobrijo, ali ne. Do sedaj so bili uspešni pri prib. 15 % kreditih, 
v smislu poplačila, so pa dejansko nekateri med njimi brez upanja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-31/2017 
1. Občinski svet se seznani s  Poročilom o delu Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške za leto 2016  
2. Občinski svet sprejme Poslovni in finančni Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške za leto 2017 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Točka 6 Letno poročilo o delu  RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 
2016 – informacija 

K uvodni besedi župan povabi Črtomirja Špacapana, direktorja RRA Severne Primorske, 
d.o.o., ki poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Gajser, ki sprašuje glede razpisa za komunalno ureditev poslovnih 
con in kdaj je predviden? 
 
Črtomir Špacapan pove, da je razpis prestavljen na jesenski čas, kar je zelo ugodno. Občina 
Miren-Kostanjevica je najdlje s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja in ima zelo 
dobre možnosti za uspešno kandidaturo.  
 
Župan dodaja, da bodo gradbeno dovoljenje predvidoma dobili tekom poletja in bodo čakali z 
vsemi dokumenti na razpis. Pogoj za razpis so nova delovna mesta, ki so pri tamkajšnjih 
podjetnikih predvidena koncem leta. Sofinanciranje po razpisu je 90 %, zato je razpis res 
ugoden in se je zanj potrebno potruditi.  
 
Črtomir Špacapan pove tudi, da imajo informacijo, da je odobren projekt Interbike, kar pomeni 
nadaljevanje izgradnje kolesarskih poti od Bovca do morja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-27/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu RRA 

Severne Primorske, d.o.o. Nova Gorica v letu 2016 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Obravnava DIIP-a za Naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi 

Tjaša Klavora poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
Svetnik Gajser poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se je prijavil svetnik Orel, ki vpraša kje poteka pot ob Vipavi? 
 
Župan pove, da pot ni speljana ob celotnem bregu reke Vipave, ker to ni mogoče. Cilj je bil, da 
je čim bližje Vipavi, na nekaj mestih pa se tudi oddalji. Če bi hoteli pot speljati ob Vipavi bi bilo 
potrebno zgraditi več brvi, kar pa je finančno nemogoče. Pot pride iz Renč, skozi Vrtoče v 
Miren, Bilje niso vključene. Je pa to pot na katero je mogoče priključiti tudi druge poti. V naši 
občini bo 6 km urejenih in označenih poti z vstopno točko na parkirišču pri nogometnemu 
igrišču v Mirnu. Namen pa je tudi urediti del poti ob Vrtojbici, zato da bo dostopno, in da se bo 
čim več ljudi tam sprehajalo.  
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Svetnik Gajser opozori, da so v gradivu ostale navedbe glede brvi.  
 
Župan pove, da bi moralo biti gradivo popravljeno in se za to opravičuje. V gradivu bi morala 
biti upoštevana samo ena brv v Peklu pri Steskah. Ker dodatnih pripomb ni bilo predlaga, da 
se sprejme naslednji sklep 
 

Sklep št. 355-12/2015 
Črta se besedilo na strani 3 v predzadnjem odstavku pri alineji Odsek trase na območju 
Občine Miren-Kostanjevica, ki se glasi: »Predvidena je izvedba brvi, ki povezuje 
Orehovlje z južnim delom naselja Miren. Pot bo vodila skozi naselje Orehovlje, prečkala 
dva obstoječa mostova ter prišla do centra naselja Mirna, kjer se bo nadaljevala po 
desnem bregu Vipave. Tu je predvidena nadgradnja obstoječe stare brvi, kjer bi se 
prešlo na levi breg reke Vipave in nato ob levem bregu do italijanske meje in naprej po 
že obstoječi sprehajalni poti.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
V nadaljevanju občinski svet glasuje še o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 355-12/2015 
Občinski svet sprejme DIIP za Naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi s sprejeto 

spremembo 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – sprejem 

Uvodoma poda obrazložitev župan. Obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun opozori, da strategija ne vključuje ključnih elementov, ki bi jih strategija 
morala in to je analiza stanja posamezne strateške prioritete, SPIN analize, cilji in ukrepi za 
uresničitev ciljev. Ne more se strinjati, da bo to vključeno v akcijskih načrtih. Meni, da so to 
ključni deli strategije. 
 
Župan poudari, da je strategija nastajala od spodaj navzgor, vsi zainteresirani so imeli možnost 
sodelovanja.  Ob prvi obravnavi na občinskem svetu je bilo mnenje, da je dokument primeren 
za nadaljnjo obravnavo. Akcijski načrti so potrebni za izvajanje strategije, akcijski načrt za 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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turizem, ki je natančno pripravljen, je bil eden izmed dokumentov, ki je bil v tem času narejen. 
Akcijska načrta za gospodarstvo in kmetijstvo bosta pripravljena  v prihodnjih mesecih. 
Osnovne usmeritve so jasne tako v viziji, kot v strategiji, akcijski postopki pa bodo opredeljeni 
v načrtih. Vsako leto bodo opravili oceno oz. samoevalvacijo izvajanja strategije in viziji. 
 
Svetnica Merkun pravi, da ne dvomi, da bodo akcijski načrti dobro pripravljeni, govori pa o 
strategiji razvoja občine in sprašuje na osnovi česa bodo opravljene evalvacije, če v strategiji 
ni analize stanja, ni cilja in niti načina, kako se bo cilj dosegel.  
 
Župan pove, da je vse pripravljeno tako kot je potrebno. Vsi bodo vabljeni k sodelovanju pri 
realizaciji ciljev. Pri vsaki strateški prioriteti je analiza stanja, cilji in ukrepi. Cilji so merljivi.  
 
Svetnik Gajser meni, da ključne stvari so v strategiji zajete, če pa bodo naleteli na težave pri 
realizaciji zadev, ki v strategiji niso jasno opredeljene, bodo o tem ponovno razpravljali.  
 
Svetnica Merkun pravi, da se s tem ne more strinjati, saj so čakali 3 leta za dokument, ki ni 
strategija. Izpostavi analizo stanja na področju gospodarstva, saj meni, da bi jo morali imeti.  
 
Župan pove, da podrobne analize stanja ne sodijo v tak dokument, saj bi se smisel strategije  
zgubil v masi podatkov. Pove tudi, da je ta dokument nastajal 9 mesecev in še enkrat poudari, 
da so k sodelovanju bili vabljeni vsi zainteresirani občani ter ostali.   
 
Svetnik Orel pove, da končno po 20 letih dobili dokument, ki je ustrezen in meni, da bo služil 
namenu.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga sprejem naslednjega sklepa 
 

Sklep št. 007-12/2016 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme dokument Vizija in strategija razvoja 

Občine Miren-Kostanjevica 2017 - 2025 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 1 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren–Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Povzame, da gre za uskladitev odloka z zakonodajo z vidika, da morajo gospodarski subjekti, 
ki zaprosijo za oprostitev komunalnega prispevka, izpolnjevati določene pogoje, ki jih 
predpisuje EU, zato, da je na trgu zagotovljena poštena konkurenčnost.  
 
Župan poudari, da je to ukrep s katerim želijo v občino privabiti gospodarske subjekte, oz. 
vzpodbuditi domače k investiranju.  
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Svetnik Gajser vpraša kateri pravni akti EU so podlaga predlaganim spremembam odloka v 
zvezi z oprostitvami komunalnega prispevka?  
 
Andreja Slejko Merkun pravi, da bo akte poslala po elektronski pošti.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-5/2016-8 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme O d l o k  o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 10 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica 

Andreja Slejko Merkun poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
 
Jasna Kos poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Poročilo je 
sestavni del gradiva. Pove, da je komisija sprejela pravilnik z naslednjima pripombama:  
1. v drugem odstavku 5. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: Posameznemu 
upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje, predčasno se lahko 
zapusti največ 3 seje letno, za vsako naslednjo predčasno zapuščeno sejo, se posamezniku 
sejnina ne izplača.  
2. 12. člen se spremeni tako, da se glasi: Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno 
nadomestilo v višini 7,5% osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo. Poveljnik 
civilne zaščite mora o svojem delu mesečno poročati občinski upravi.«  
 
Svetnik Urdih meni, da bi pravilnik morala obravnavati tudi Statutarno-pravna komisija. 
 
Župan pravi, da če smatrajo, da bi morala tudi Statutarno-pravna komisija obravnavati 
pravilnik, se točka prekine, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-19/2012 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov 
svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–Kostanjevica pred 
obravnavo na občinskem svetu obravnava Statutarno-pravna komisija 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 11 Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Nazarje 

Obrazložitve uvodoma poda župan, pove, da so sodelovanje pričela društva in KS iz Mirna, 
nadaljevala pa občina. Pove, da sta občini povezani z dogodki iz prve svetovne vojne, saj so 
bili krajani Mirna v begunstvu v Nazarjah. V zadnjem času se je zgodilo že kar nekaj dogodkov 
in obiskov, ki nas povezujejo, tako je prišlo tudi do pobude, da bi prišlo do pobratenja. V prvi 
fazi bi delovali na kulturnem in šolskem področju, nadaljevali pa tudi na ekonomskem. Pove, 
da bo tudi občinski svet Občine Nazarje v nekaj dneh obravnaval listino o pobratenju. Listino 
bi podpisali v septembru na slavnostni seji v Nazarjah, v oktobru pa na naši slavnostni seji. 
Pove, da je prišlo tudi do pobude za pobratenje z mestom Kralupy nad Vltavo na Češkem.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 033-1/2017 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s sklenitvijo pobratenja Občine 
Miren - Kostanjevica in Občine Nazarje ter podpisom Listine o pobratenju. 

II. 
Za podpis Listine o pobratenju se pooblašča župana Mauricija Humarja. Listina o 
pobratenju stopi v veljavo, ko jo podpišeta župana obeh občin. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 12 Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe 
s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. in 
Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren – 
Kostanjevica, april 2017, Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

Uvodne obrazložite podata direktorja JP Peter Fabiani in Miran Lovrič. Obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
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Svetnica Merkun pravi, da če prav razume se dviguje cena omrežnine zaradi povečanega 
števila števcev DN20. 
 
Miran Lovrič pravi, da se omrežnina povečuje na račun povečane vrednosti infrastrukture. Obe 
podjetji imata v najemu občinsko infrastrukturo, vrednost infrastrukture se je povečala, 
povečalo pa se je tudi število števcev. Omrežnina se izračuna tako, da se celotna vrednost 
infrastrukture razdeli na število števcev in vsak števec ima svoj faktor.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 354-5/2017-2 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje cene gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 
Plan 2017, februar 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d. d. in z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini 
Miren - Kostanjevica, april 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Kraški vodovod 
Sežana d.o.o. 
 
II. 
Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina) ostane 
nespremenjena, in sicer: 0,9227 €/m3 (brez DDV). 
Zaradi izenačenja cene vode na območju Občine Miren - Kostanjevica, bo občina pokrila 
razliko v višini 0,1006 EUR/m3 oz. 9,83% cene 1,0233 EUR/m3, predlagane z Elaboratom o 
oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica, april 2017, Kraški vodovod 
Sežana d.o.o. 
 
III. 
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo je: 

Storitev Enota mere  
Faktor  omrežnine 

Cena na mesec v EUR (brez DDV) 

Omrežnina 
za oskrbo s 
pitno vodo 

Premer vodomera Skupaj omrežnina  

DN 13, DN 15 1 6,8800 

DN 20* 1 6,8800 

DN 25 3 20,6400 

DN 32 3 20,6400 

DN 40 10 68,8000 

DN 50 15 103,2000 

DN 80 50 344,0000 

DN 100 100 688,0000 

DN 150 200 1.376,0000 

 
IV. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2017. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

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


 
Zapisnik_28_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 
   10 
 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(ob 18.55 uri pristopi svetnica Jelka Majcen) 
 

Točka 13 Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d. d. 

Uvodne obrazložitve poda župan, nadaljuje pa Miran Lovrič. Obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnica Merkun vpraša do kdaj se morajo greznice zamenjati z malo čistilno napravo? 
 
Mitja Gorjan pove, da se je v lanskem letu to zadevna uredba spremenila in pravi tako, da vse 
obstoječe stanje, ki je bilo legalno zgrajeno je legalno do prve rekonstrukcije hiše, za katero je 
potrebno gradbeno oz. uporabno dovoljenje. Prepovedan pa je direkten izpust v naravo, to 
stanje pa je potrebno urediti do leta 2021.  
 
Svetnica Praznik opozori na pomanjkljivo obveščanje ob zadnjih težavah s pitno vodo.  
 
Miran Lovrič se strinja, da je prišlo do težav z obveščanjem, katerih niso mogli predvideti, 
napake bodo proučili in našli boljše poti in načine obveščanja.  
 
Na vprašanje svetnice Majcen Mitja Gorjan pove, da občani, ki imajo greznice bodo imeli 
možnost praznjenja le-te. Imeti morajo imeti plan praznjenja greznic, kar zahteva tudi 
inšpekcija za okolje in prostor. Praznjenje greznic bodo ti občani plačevali skozi plačevanje 
mesečnih prispevkov na položnici.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 354-35/2016 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje cene gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, predlagal izvajalec 
gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 

II. 
Cena storitev gospodarske javne službe brez DDV: 

- odvajanja odpadnih vod - 0,4070 evrov/m3  
- čiščenja odpadnih vod – 0,6871 evrov/m3  
- storitve v zvezi z greznicami in MKČN – 0,4070 evrov/ m3 
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III. 

(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih vod (brez DDV) je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 4,3377 

20 < DN < 40 3 13,0131 

40 ≤ DN < 50 10 43,3770 

50 ≤ DN < 65 15 65,0655 

65 ≤ DN < 80 30 130,1310 

80 ≤ DN < 100 50 216,8850 

100 ≤ DN < 150 100 433,7700 

150 ≤ DN 200 867,5400 

 
(2) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih vod (brez DDV) je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 6,3056 

20 < DN < 40 3 18,9168 

40 ≤ DN < 50 10 63,0560 

50 ≤ DN < 65 15 94,5840 

65 ≤ DN < 80 30 189,1680 

80 ≤ DN < 100 50 315,2800 

100 ≤ DN < 150 100 630,5600 

150 ≤ DN 200 1261,1200 

 
(3) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za dejavnost v zvezi z greznicami in 
MKČN (brez DDV) je: 
 

Premer vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v evrih  

DN ≤ 20 1 0,8211 

20 < DN < 40 3 2,4633 

40 ≤ DN < 50 10 8,2110 

50 ≤ DN < 65 15 12,3165 

65 ≤ DN < 80 30 24,6330 

80 ≤ DN < 100 50 41,0550 

100 ≤ DN < 150 100 82,1100 

150 ≤ DN 200 164,2200 

 
IV. 

Prehodno obdobje za priklop uporabnikov na javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda traja 6 mesecev. Po poteku 6 mesecev od zadnjega poziva izvajalca 
gospodarske javne službe uporabnikom, se prične z zaračunavanjem storitve iz tabele: 
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V. 

Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 14 Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali 
upravljanju Občine Miren-Kostanjevica 

Obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-4/2017 
Občinski svet sprejme SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin 

za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 15 Pobude in vprašanja svetnikov in svetnic 

Najprej se k razpravi prijavi svetnica Kos, ki pohvali aktivnosti, ki se izvajajo pri obdaritvah 
novorojenčkov v občini, predvsem letošnjo obdaritev novorojenčkov z medovitim drevesom, 
prav tako je knjižno darilo zelo lepo sprejeto. V nadaljevanju pa vpraša ali je mogoče kako 
urediti obračališče pri gostišču Kogoj v Biljah, ki zarašča in nastaja gozd, zanima je tudi kdaj 
se bo uredil potok ob Rusi poti v Biljah, kdaj se bo uredilo cesta na Rusi poti, kjer zastaja voda 

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


 
Zapisnik_28_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 
   13 
 

in se nabira blato, ter ali je možno urediti cesto naprej od Elja, ker se sedaj vozila umikajo na 
sosedovo zemljišče? 
 
Župan glede zemljišča pri gostišču pravi, da bodo obvestili redarsko službo, prosi, da svetnica 
pridobi številko parcele, ki jo bodo nato posredovali redarski službi. Glede Ruse poti pove, da 
upravljavec Hidrotehnik ima to sanacijo v planu, vendar nima sredstev za realizacijo. Mogoče 
bi bilo v sklopu delovne akcije civilne zaščite smiselna delna ureditev tako, da se požaga 
rastlinje. Glede ceste na Rusi poti pravi, da bo podal odgovor na naslednji seji. Glede ceste 
pove, da je problematika cest na privatnih zemljiščih zelo pogosta, predlaga, da napišejo 
natančno pobudo in jo bodo občinske službe proučile.  
 
Svetnik Gajser pravi, da ga je presenetila informacija direktorice JSMGG, da se v letu 2016 
nihče iz naše občine ni prijavil na njihove razpise za brezobrestne kredite. Misli, da je to 
alarmantno. Ponovno opozori na smeti na Orehovski strani brvi ob reki Vipavi, odločil se je, da 
bo vedno znova na to opozarjal. Opozori tudi na nered na sicer urejenem kontejnerskem mestu 
pri pokopališču v Orehovljah.  
 
Župan pove, da je podala informacijo, da pa so v letu 2017 za naše občane namenili že za 
300.000 € sredstev. Iz tega je razvidno, da so investicije v teku v letošnjem letu, v letu 2016 
pa jih ni bilo, oz. so se podjetja na investicije pripravljala. Glede smeti župan pove, da je 
pričakovati, da ljudje smeti pospravijo za seboj. Dobili so tudi pobudo, da bi občinske službe 
pobirale smeti, kjer se kopajo na Vipavi, vendar se mu to ne zdi sprejemljivo, da bodo občinske 
službe pobirale smeti po privatnih zabavah. Mogoče je res smiselna postavitev table. Glede 
kontejnerskega mesta pravi, da so na to že opozarjali, Komunala bo izvedla akcijo na 
kontejnerskih mestih in ugotavljala kršitelje.  
 
Svetnica Majcen opozori, da so neugodno postavljeni kontejnerji pri stopnicah pri OŠ Miren. 
Postavljeni so tako, da ovirajo prehod. Pove tudi, da velikokrat pobira ob poti smeti, ter tudi 
pomete kontejnersko mesto.  
 
Župan pravi, da bodo poskušali kontejnerje pri šoli premakniti.  
 
Podžupan Cotič razpravlja o prireditvi, ki se je odvijala na Cerju 10.6.2017. Pove, da je bila 
prireditev čudovita, ter da je pogrešal več svetnikov na prireditvi.  
 
Svetnica Praznik pove, da je bilo tisti vikend več prireditev, v Biljah so imeli namreč Opekarske 
dneve, ter da bi bilo potrebno več koordinacije, da se prireditve ne bi podvajale.  
 
Župan pravi, da se trudijo, vendar je včasih res nemogoče. Omenjena prireditev pa je bila 
financirana s strani SVRK, občina ni imela možnosti izbire datuma. Bil je enkraten dogodek z 
določenim datumom, na ta dan so se odvijale vse prireditve, ki so na natečaju EU projekt, moj 
projekt, bile izglasovane. O prireditvi smo bili obveščeni 10 dni prej in ni bilo veliko 
manevrskega prostora.  
 
Seja se je zaključila ob 19.50 uri.  
 
Zapisala:                              Župan:  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
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V Mirnu, 21.6.2017 
Številka: 9000-5/2017 
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