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

ki je bila v četrtek, 18. januarja 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič,  Aleš Batistič, Mojca Merkun, 
Bogomir Nemec, Jasna Kos, Stojan Cotič, Vojko Urdih, Jelka Majcen, Sebastjan Mozetič, 
Tihomil Pahor in Ingrid Praznik.   
Opravičeno odsotna: Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Roberta Filipič (k točki 9), Ariana B. Suhadolnik 
(k točki 10), Furlan Stanko (k točki 11).  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Zdenka Tomulič (Radio 
Koper), Vanja Trkman (Radio Robin).  
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. 
 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red. Predlaga dopolnitev dnevnega reda, in sicer, da se za 
8. točko umesti novo točko »Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Miren«. Pove, da je en član 
sveta zavoda odstopil, potrebno je imenovati novega člana. Smiselno se ostale točke 
preštevilčijo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o dnevnem redu z navedenim 
popravkom, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 32. 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 32. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
6. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica 

za leto 2018,  
7. Imenovanje predstavnika Občine Miren - Kostanjevica v Svet zavoda Glasbena 

šola Nova Gorica, 
8. Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., 
9. Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Miren 
10. Sklep o potrditvi programske zasnove občinskega glasila Občine Miren -

Kostanjevica, 
11. Poročilo o aktivnostih na področju turizma v Občini Miren – Kostanjevica s 

predlogom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren - 
Kostanjevica,  

12. Sklep o potrditvi investicije dodatne javne razsvetljave v Občini Miren - 
Kostanjevica. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 32. redne seje  

Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 9000-11/2017  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 32. redne seje kot 

predlagan 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 3 Poročila  

a.) Poročilo župana: poročilo poda župan, poročilo je sestavni del gradiva.  
b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni poročil 
c.) Poročila članov svetov zavodov:  

Svetnik Mozetič poroča iz sveta zavoda OŠ Miren, odločali so o imenovanju ravnatelja, vendar 
nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine, zato morajo razpis ponoviti.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 32. redne seje: na 32. redni 
seji ni bilo podanih pobud.  

 
(ob 17.04 pristopi svetnica Jelka Majcen) 
 

Točka 4 Pregled realizacije sklepov 

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

Sklep št. 9000-1/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

32. redne seje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 5  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Urdih, ki pove, da ima informacijo s strani predsednice 
Kostanjevica, da dela v spodnjem delu Kostanjevica niso izvedena kvalitetno. Sam še ni utegnil 
zadeve pogledati, vendar predlaga, da si ogledajo skupaj.  
 
Župan pove, da je tudi do njega prišla ta pripomba, s strokovnim sodelavcem se je pogovoril, 
ki zagotavlja, da so dela strokovno in kvalitetno narejena.  Predlaga, da se opravi ogled, tudi 
skupaj s strokovnim sodelavcem. Predlaga, da so zraven svetniki iz Kostanjevice.  
 
Svetnik Urdih razpravlja tudi glede poti miru po Krasu, pravi, da se sam tam veliko zadržuje in 
ga zelo moti, da je veliko motoristov, ki uporabljajo te poti. Meni, da je to skrajno neprimerno 
in meni, da bi morali kaj storiti.  
 
Župan se strinja s predlogom, pravi, da bodo predlog proučili skupaj z redarsko službo in 
policijo. Do naslednje seje bodo pripravili predlog rešitve.  
 
Svetik Orel se zanima glede parcel pri Vipavi, poleg skupine novih hiš. Informacijo imajo, da 
je zemljišče v najemu, najemojemalec sosedom omejuje dostop do Vipave.  
 
Župan pove, da je lastnik zemljišča občina, ki je zemljišče tudi dala v najem. Prejeto vlogo je 
občina predlagala v obravnavo krajevni skupnosti, ki je podala pozitivno soglasje. Na podlagi 
soglasja KS je občina sklenila najemno pogodbo. Pove, da bodo skupaj s pravnico proučili kaj 
je v tem trenutku potrebno narediti.  
 
Svetnik Tomšič predlaga, da se zamenja oglasno tablo nad gramoznico bivšega Primorja, 
oziroma se jo lahko uporabi za kaj koristnejšega.  
 
Župan se strinja in bodo poskušali dobiti neko rešitev.  
 
Svetnik Gajser ponovno opozori na neurejeno stanje ekološkega otoka v Orehovljah. Pove, da 
bo na problematiko opozarjal dokler ne bo zadeva urejena. Pove tudi, da je do njega prišla 
informacija, da se objekti bivšega Meblo Vata prodajajo po delih. Sprašuje ali ima občina 
informacije glede tega, njegovo mnenje je namreč tako, da se ne sme zgoditi, da se občini 
zgodi še ena frnaža v centru Mirna.  
 
Župan pove, da informacij glede prodaje nepremičnin občina nima, se bodo pa pozanimali. 
Glede odpadkov pove, da je največji problem v ljudeh, ki ne pravilno odlagajo odpadke. 
Aktivnost s strani redarske službe so bile izvedene, vendar je potrebno kršitelja dobiti, ko 
narobe odlaga odpadke. Meni, da tudi Komunala opravlja svoje delo, bodo pa poskušali se še 
pogovoriti z njimi, postavitev kamene pride v poštev samo, če se dela škodo na ekološkem 
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otoku ali zabojniku. Meni tudi, da je zelo pomembna vloga ljudi, kdor vidi nekoga, ki nepravilno 
odloži odpadke bi ga moral prijaviti, ter da se pokaže na ta način tudi kultura domačinov.  
 
Svetnik Gajser vseeno prosi, da se vloži nek napor v osveščanje ljudi na tem področju.  
 
Svetnik Nemec pove, da je od štirih kontejnerskih mest v Orehovljah, problem samo pri tem 
pri pokopališču. Pove, da ima informacijo od domačinov, ki živijo ob tem kontejnerskem mestu, 
ki pravijo, da oni ne odlagajo narobe smeti, smeti prihajajo tudi od drugod, pojavljajo se tudi 
smeti, ki ne nastajajo v gospodinjstvu. Pove, da je KS že vsak trikrat poslala opozorila po 
gospodinjstvih prav na to tematiko. Ne predstavlja si kaj bi lahko še naredili.  
 
Svetnik Cotič pove, da je podobna problematika tudi po drugih krajih, vendar meni, da se 
počasi izboljšuje. Pove, da je sam že nekoga dobil, ki je nepravilno odložil odpadke, njegov 
odgovor je bil, da njega to ne zanima. Pove, da smeti nepravilno odlagajo tudi naši občani, ki 
delajo čez mejo in od tam prinašajo odpadke.  
 
Svetnik Gajser se zahvali za obrazložitve svetniku Nemcu, saj s temi aktivnostmi ni bil 
seznanjen. Predlaga, da se na omenjenem kontejnerskem mestu doda en kontejner, saj so 
kontejnerji praviloma, vedno, ko gre mimo, polni.  
 
Župan pravi, da dodati kontejner ni problem, vendar problem je v ločevanju odpadkov. Pove, 
da kjer je ločevanje odpadkov na višji ravni, so kontejnerji za mešane odpadke bolj prazni, saj 
se polnijo kontejnerji za ločene frakcije. Poskušali bodo speljati še kakšno aktivnost v smislu 
opozarjanja ljudi. Vidimo, da se problematika pojavlja samo na določenih mestih in ne v celi 
občini.  
 
Svetnik Gajser se strinja in predlaga, da se na problematičnih mesti spelje aktivnosti, ki so 
potrebne, ne toliko z namenom kaznovanja, ampak opozarjanja, da se jim lahko zgodi tudi 
kazen. Opozori tudi na problem smradu po zažgani plastiki, ki se pojavlja v industrijski coni v 
Orehovljah, zagotovo to ni blagodejno za ljudi, ki tam živijo.  
 
Svetnica Praznik pove, da sama živi ob kontejnerskem mestu in vidi, da prihajajo ljudje iz 
drugih krajev, odložijo odpadke, tudi nepravilno. Ne ve kako bi se lahko to lahko ustavilo.  
 
Svetnik Nemec pove, da se v industrijski coni res pojavlja nek neprijeten vonj, verjame, da ima 
podjetje vsa potrebna dovoljenja.  
 
Župan pove, da so o tem seznanjeni, kar pa ni pristojnost občine, ampak inšpekcijskih služb.  
 
(svetnica Mojca Merkun pristopi ob 17.40 uri) 

Točka 6 Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica 

Župan predstavi okvirni plan dela in terminski koledar sej, ki ga je obravnaval tudi razširjen 
kolegij občinskega sveta. Podani so bili neki predlogi, ki pa so vneseni v ta predlog. Gre pa za 
živ dokument, ki se po potrebi, z aktualnimi temami dopolnjuje. Dokument je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
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Sklep št. 007-27/2017-1 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Plan dela in terminski koledar sej 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Imenovanje predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svet zavoda 
Glasbena šola Nova Gorica 

Uvodne obrazložitve, ter poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda 
Jasna Kos. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 
 

S K L E P  š t .  014-0049/2017-6 
o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica 

 
I. 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana Sveta zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica Petra Budina, Miren 58b, 5291 Miren.  

II. 
Mandat imenovanega člana sveta zavoda se uskladi z mandatom Sveta zavoda Glasbena 
šola Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana 
d.o.o. 

Uvodne obrazložitve, ter poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda 
Jasna Kos. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

S K L E P  š t .  014-0055/2017-2 
o imenovanju člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
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I. 

Ugotovi se, da je zaradi prenehanja delovnega razmerja v Občinski upravi Občini Miren – 
Kostanjevica, Alešu Vodičarju, Brkinčeva ulica 16, 6210 Sežana, z dnem 16. 8. 2017 
prenehalo članstvo v skupščini javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
 

II. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana skupščine javnega podjetja 
Kraški vodovod Sežana d.o.o. Zvonka Ferfoljo, Korita na Krasu 4a, 5296 Kostanjevica na 
Krasu  za obdobje 4 let, z vezanostjo na članstvo v Občinskem svetu Občine Miren - 
Kostanjevica oz. delo v Občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
S K L E P  š t .  014-0055/2017-4 

o imenovanju namestnika člana skupščine javnega podjetja 
Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

 
I. 

Ugotovi se, da je Zvonko Ferfolja, Korita na Krasu 4a, 5296 Kostanjevica na Krasu, 
imenovan za člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., zato mu 
preneha funkcija namestnika člana skupščine. 
 

II. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za namestnika člana skupščine javnega 
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. Vojka Urdiha, Kostanjevica na Krasu 79d, 5296 
Kostanjevica na Krasu za obdobje 4 let, z vezanostjo na članstvo v Občinskem svetu Občine 
Miren - Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Miren 

Uvodne obrazložitve, ter poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda 
Jasna Kos. Poročilo je sestavni del gradiva. Doda, da je bila sama proti predlagani kandidatki, 
ker meni, da bi morali biti v svetu zavoda trije svetniki, ostali člani komisije pa niso bili takega 
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mnenja in podpirajo, da se v svet zavoda vključi nekdo nov, nepristranski in strokovno 
usposobljen.  
 
Svetnik Gajser pove, da je sam predlagal svetnico Merkun kot članico sveta zavoda OŠ Miren. 
Zanima ga zakaj menijo, da svetnica ni primerna, predlagana kandidatka pa primerna? 
 
Župan pove, da so predlagali gospo Škvarč kot večletno vodjo Območne enote Zavoda RS za 
šolstvo v Novi Gorici, gospa je tudi naša občanka. Delovanje šolskega sistema zelo dobro 
pozna, imenovani so lahko tudi člani, ki niso svetniki, vendar, ki so strokovno usposobljeni. 
Gospa Škvarč to zagotovo je in je tudi pripravljena sodelovati.  
 
Svetnica Merkun je tudi mnenja, da morajo biti člani sveta zavoda občinski svetniki. Dobro 
vemo, da občinski svet nima nobenih informacij iz tistih svetov zavodov, katerih člani niso 
svetniki. 
 
Svetnica Majcen je mnenja, da sta dovolj dva od treh predstavnikov svetnika, ki lahko poročata, 
en član pa je lahko zunanji član. Meni, da se bodo trije predstavniki dogovorili o vseh stvareh.  
 
Svetnik Gajser poudari, da je funkcija politična in se ne zahteva nikakršna strokovnost. Tudi, 
če se zahteva strokovnost, misli, da je kolegica Merkun strokovno dovolj usposobljena za 
sodelovanje v svetu zavoda. V končni fazi mora občinski svet na to mesto imenovati nekoga, 
ki bo zastopal interes občinskega sveta in ne strokovni interes. Ponovno predlaga, da se izvoli 
svetnico Merkun za predstavnico v svet zavoda OŠ Miren.  
 
Župan poudari, da je razočaran, da se razmišlja o politični funkciji, ne pa o strokovnosti. 
Predlaga, da se najprej glasuje o predlaganem sklepu, nato še o predlogu svetnika Gajserja. 
V kolikor bo prvi sklep z večino sprejet pa nima smisla, da občinski svet glasuje še o 
naslednjem.  
 

S K L E P  š t .  1002-0002/2018-3 
o imenovanju člana Sveta zavoda Osnovna šola Miren 

 
I. 

Ugotovi se, da Alešu Batističu, Miren 219a, 5291 Miren, zaradi podaje odstopne izjave, dne 
12. 1. 2018 preneha članstvo v Svetu zavoda Osnovna šola Miren. 

II. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana Sveta zavoda Osnovna šola 
Miren Marizo Skvarč, Miren 225b, 5291 Miren. 

III. 
Mandat imenovanega člana sveta zavoda se uskladi z mandatom Sveta zavoda Osnovna 
šola Miren, ki je konstituiran od 4. 10. 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 7 

Proti 5 

Ni glasoval/a 1 
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Točka 10  Sklep o potrditvi programske zasnove občinskega glasila Občine Miren -
Kostanjevica  

Uvodne obrazložitve podata Roberta Filipič in Marta Pavlin, obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, župan tako predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  007-0015/2017-17 
Občinski svet potrdi programsko zasnovo občinskega glasila Občine Miren - 

Kostanjevica 
I.  

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi programsko zasnovo občinskega glasila 
Občine Miren - Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 11  Poročilo o aktivnostih na področju turizma v Občini Miren-Kostanjevica s 
predlogom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve podata Nevenka Vuk in Ariana Besednjak Suhadolnik, obrazložitve so 
sestavni del gradiva. Nevenka Vuk poda poročilo o izvedenih aktivnostih, Ariana Besednjak 
Suhadolnik pa poda obrazložitve glede ustanovitve javnega zavoda.  
 
Župan doda, da je zadovoljen, da napredujejo po začrtanih planih v strategiji razvoja 2017 – 
2025. Skozi proces sprejemanja strategije so spoznali, da je turizem tisti, ki vse povezuje in 
ga je potrebno razvijati. Povzame aktivnosti, ki so bile do sedaj speljane.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Robert Gajser, poročilo je sestavni 
del gradiva. Pove, da je odbor s 6 glasovi ZA sprejel sklep, da se seznani s Poročilom o 
aktivnostih na področju turizma v Občini Miren – Kostanjevica. Drugim sklep, ki se glasi: 
»Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da potrdi ustanovitev javnega zavoda za turizem v Občini Miren – Kostanjevica.« 
pa ni bil tako prepričljivo izglasovan, saj je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, dva 
člana pa nista glasovala, to pa predvsem zato, ker so bili mnenja, da gradivo ni dovolj dobro 
pripravljeno, da bi lahko o tem odločali.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnica Merkun, ki se sprašuje zakaj mora občinski svet sprejeti 
tak sklep kot je predlagan. Meni, da bi morali sprejeti samo seznanitveni sklep, saj občinski 
svet mora zaupati občinski upravi, ki strokovno utemeljuje ustanovitev javnega zavoda. 
Občinski svet bo kasneje sprejel sklep o sprejetju odloka o javnem zavodu.  
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Župan poudari, da gre za sprejem sklepa, ki omogoča začeti postopek sprejemanja odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda. Postopek sprejemanja občinskega odloka pa je jasen in določen. 
S tem, da so predložili predlagani sklep želijo samo poudariti prednosti javnega zavoda, ter 
poudari, da za strokovnimi utemeljitvami tudi stoji in je prepričan v zgodbo o uspehu. Od 
občinskega sveta pa pričakuje vso podporo in proaktivno sodelovanje pri ustanovitvi zavoda, 
kakor tudi pri vseh drugih aktivnostih.  
 
Svetnica Merkun replicira in povzame, da je bistvo predlaganega sklepa seznanitev 
občinskega sveta s strokovno odločitvijo občinske uprave. Zato meni, da ta sklep ni potreben, 
potreben je seznanitveni sklep.  
 
Svetnik Gajser se vključi v razpravo in pritrdi razpravi svetnice Merkun. Pravi, da lahko sprejme 
sklep o seznanitvi, sklepa kot je predlagan pa ne, saj mu je zagotovilo župana in strokovna 
presoja občinske uprave v tem primeru premalo. Konkretnega argumenta zakaj je javni zavod 
najboljša izbira iz obrazložitve, na žalost, ni razbrati. Edina argumenta sta, da je javni zavod 
veliko bolj usmerjen v razvoj, ter da med ponudniki ni bil izkazan zadosten interes za 
ustanovitev zadruge. Poudari, da je bila naloga župana ta, da med ponudniki vzpodbudi interes 
za ustanovitev zadruge. Sam je bil pobudnik za ustanovitev zadruge, ker meni, da je to 
najboljša rešitev, župan pa je izbral najlažjo rešitev, to je ustanovitev zavoda. Argumentirane 
utemeljitve zakaj je javni zavod najboljša rešitev občinska uprava ni predložila. Zadruga je po 
njegovem mnenju boljša oblika, ker so ponudniki vključeni, tako v upravljanje zadruge, kot tudi 
finančno. Javni zavod pa bo financiran iz proračuna občine, v večji ali manjši meri, v tem 
trenutku pa niti ne vemo koliko nas bo javni zavod stal v prihodnjih letih. Poudari, da ne 
nasprotuje ustanovitvi javnega zavoda, ustanovitev bo tudi podprl, želel pa bi imeti 
konkretnejše argumente zakaj je boljši.  
 
Župan obrazloži kakšne dejavnosti so izvedli, da bi utemeljili in navdušili ponudnike za 
ustanovitev zadruge. Tudi sam je bil v začetku zelo naklonjen zadrugi, vendar prav pri ogledu 
zadruge v Kočevju so bili opozorjeni na določene težave. Tam imajo poleg zadruge ustanovljen 
tudi javni zavod za turizem. Po njegovem mnenju je javni zavod najbolj fleksibilna oblika, poleg 
tega pa tudi ustrezen sogovornik z ostalimi tovrstnimi javnimi zavodi v okolici.  
 
Ariana B. Suhadolnik na izvajanje svetnika Gajserja obrazloži, da ima javni zavod v Brdih 
dovolj prihodkov, da pokrije redne stroške, občina vlaga v okolje, v produkte, v promocijo, itd. 
Javni zavod deluje neprofitno, oziroma vse prihodke nad odhodki vlaga v razvoj.  
 
Svetnica Merkun zaključuje, da morali svetniki v gradivu prejeti analizo prednosti in slabosti 
posamezne organizacijske oblike. To seveda v primeru, da bi danes želeli sprejeti sklep kot 
predlagano. Glede na gradivo, ki je predloženo, pa lahko svetniki glasujejo le o seznanitvenem 
sklepu.  
 
Tjaša Klavora povzame vse aktivnosti v fazi sprejemanja strategije, ki so bile speljane do sedaj, 
tudi analize o upravičenosti ustanovitve zadruge ali javnega zavoda. Meni, da so bili že takrat 
argumenti dobro predstavljeni.  
 
Podžupan Cotič meni, da so bile vse predstavitve in argumentacije dovolj kvalitetne, da se 
svetniki lažje odločimo. Njega so argumenti prepričali. Čudi ga, da predsednik Odbora za 
gospodarstvo in proračun ne glasuje, meni, da bi se moral opredeliti, ter da ni slišal ustreznih 
argumentov, saj so bili argumenti že večkrat predstavljeni in povedani.  
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K razpravi se nato prijavi svetnik Urdih, ki pravi, da njega bolj moti to, da se ponudnikov ni 
uspelo motivirati za sodelovanje v anketi, kaj šele k nekemu kasnejšemu sodelovanju. Po 
njegovem mnenju ponudba v naši občini šepa, ne more se strinjati z rezultati ankete, ki govori 
o dobri turistični ponudbi. Po njegovo je rezultat ankete vprašljiv, saj je bil vzorec zelo majhen.  
 
Nevenka Vuk obrazloži, da gre za oceno ponudnikov. Po njenem mnenju je to pokazatelj, da 
potrebujejo vodenje in usmerjanje. Ugotavlja tudi, da se ponudniki med seboj niti ne poznajo, 
niti ne vedo kakšna ponudba je v naši občini, kar ponovno kaže na to, da potrebujejo vodenje.  
 
Ariana B. Suhadolnik meni, da vzorec pri anketi ni bil slab. Izpostavi, da tudi v Brdih, ko so 
pričeli z ustanavljanjem je bilo med slušatelji na delavnicah, najmanj Bricev. Nekaj let je trajalo, 
da so to osvojili in začeli sodelovati in pričakuje, da bo tudi v Občini Miren-Kostanjevica tako.  
 
Tudi župan je mnenja, da imamo v občini veliko ponuditi, izpostavi Cerje, in meni, da imamo 
velik potencial, ki bo zaživel skozi javni zavod.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan po postopku najprej predlaga glasovanje o 
naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-2/2018-1 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje ustanovitev javnega zavoda za 

turizem v Občini Miren - Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 5 

Ni glasoval/a 0 

 
Svetnica Merkun poudari, da ni glasovala proti javnemu zavodu, ampak proti formulaciji 
predloženega sklepa, ter da postopek ni pravilen.  
 
Svetnik Gajser predlaga, v izogib neproduktivni debati, da župan predlaga glasovanje o sklepu, 
ki se glasi:  
» 1. Občinski svet se seznani s Poročilom o aktivnostih na področju turizma v Občini Miren-
Kostanjevica. 
2. Občinski svet predlaga občinski upravi, da pristopi k pripravi predloga Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica.« 
 
Župan pravi, da sam tega ne bo predlagal, lahko pa predlaga kdo drugi. Pove, da ima željo, 
da se javni zavod ustanovi s konsenzom, ampak vsak lahko glasuje kot želi.  
 
Svetnica Praznik ponovno opozori, da so svetniki, ki povedo svoje mnenje, vsakič označeni, 
kot tisti, ki so proti. Zgodilo se je nekaj sej nazaj pri obravnavi investicije v šolo, danes se to 
ponavlja. 
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(Župan odredi 10 minutni odmor) 

Točka 12 Sklep o potrditvi investicije dodatne javne razsvetljave v Občini Miren - 
Kostanjevica  

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda župan, ter tudi g. Zaletelj iz družbe Javna 
razsvetljava.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Gajser in pove, da je odbor sprejel 
naslednji sklep: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da potrdi predlagano investicijo dodatne javne razsvetljave v Občini Miren 
– Kostanjevica, z dopolnitvijo sklepa »v neto sedanji vrednosti investicije 99.748,22 EUR (brez 
ddv).« 
 
K razpravi se najprej prijavi svetnica Praznik in pove, da je v Biljah v novem naselju pred 
zbirnim centrom, cela ulica brez javne razsvetljave. Zanima jo, če je ta ulica zajeta v popisu.  
 
Župan pravi, da glede na popis kaže, da je to naselje zajeto.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0142-0002/2017-17 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje predlagano investicijo dodatne 
javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v neto sedanji vrednosti investicije 
99.748,22 EUR (brez DDV) oz. 121.692,83 EUR (z DDV), ki bo izvedena s strani 
koncesionarja JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. v skladu s Ponudbo št. 7-3119a-2197-BG z 
dne 5. 12. 2017. 

II. 
Investicija bo izvedena v letu 2018, stroški investicije pa bodo poravnani postopoma, v 
obdobju od 3. 1. 2019 do 3. 1. 2027. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Seja se je zaključila ob 19.50 uri.  
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 22.2.2018 
Številka: 9000-1/2018 
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