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Z A P I S N I K 

30. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 
ki je bila 3. aprila 2014 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  

Aleš Batistič, Leopold Blažič, Peter Budin, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja,  Mauricij Humar, 
Benjamin Klančič,  Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Mužina, Branko Orel, 
Tihomil Pahor in Vojko Urdih.   
Opravičeno odsotni svetniki: Matjaž Nemec. 
Na seji so bili prisotni tudi: Župan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Boštjan Mljač, 
GOLEA, k točki 7, Roberta Filipič, k točki 8, Albin Pahor k točki 9., 10. in 11.  
Predstavniki medijev: / 

 
Seja se je pričela ob 18.00 uri. 
Navzočih je bilo 13 članov sveta.  

 
Podžupanja pozdravi vse prisotne in najprej predlaga, da se z enominutnim molkom  
spomnijo nedavno preminulega kolega svetnika, Fabjana Vičiča.  
 
Nadalje podžupanja ugotovi, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 13 svetnikov.  
Najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-3/2014-20 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Mavricij Humar in 
2. Aleš Batistič 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 1 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 
Nato podžupanja povabi svetnike k razpravi o zapisniku 29. redne seje in nadaljevanja 29. 
redne seje, ki so ju svetniki prejeli v gradivu.   
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Medvešček, ki predlaga, da se njegova razprava pri točki 
10 nadaljevanja 29. redne seje dopolni, in sicer naj se zadnji stavek glasi: »Meni, da je 
potrebno da občina pridobi dokument dolgoročnega načrtovanja iz katerega se bo izbiralo 
prioritetne projekte.« 
 
Razpravlja tudi svetnik Mužina, ki predlaga, da se tudi njegova razprava pri točki 7 v 
zapisniku 29. redne seje popravi v smislu, da ljudje opažajo puščanje varnostnih ventilov na  
bojlerjih za ogrevanje vode.  
 
 
 
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

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


 
Zapisnik 30. 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 

   2 

 

Sklep-u št. 9000-3/2014-21 
Razprava svetnika Medveščka pri točki 10, nadaljevanja 29. redne seje naj se glasi: 
»Meni, da je potrebno da občina pridobi dokument dolgoročnega načrtovanja iz 
katerega se bo izbiralo prioritetne projekte.« 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
Nato svetniki glasujejo še o naslednjem 
 

Sklep-u št. 9000-3/2014-22 
Razprava svetnika Mužine pri točki 7, zapisnika 29. redne seje naj se glasi: »Svetnik 
Mužina sprašuje kaj je družba namestila v vodometne jaške, saj ljudje opažajo 
puščanje varnostnih ventilov na bojlerjih za ogrevanje vode?« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
Nadalje se k razpravi ni prijavil nihče, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-3/2014-23 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 29. redne seje in zapisnika 

nadaljevanja 29. redne seje z dopolnitvama. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podžupanja razloži, da je tudi na tokratni seji točka Pobude in vprašanja svetnikov 
postavljena na zadnje mesto, pove, da so se za to odločili na kolegiju župana zaradi 
poročevalcev.  
Predstavi dnevni red in predlaga razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o predlaganem dnevnem redu.  
Ob glasovanju je prisotnih 13 svetnikov, vsi z dvigom rok potrdijo naslednji dnevni red:  
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 29. redne seje 

3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta, 
4. Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja 
5. Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Svet zavoda Osnovna šola 

Miren 
6. Soglasja k imenovanju direktorjev  
a. Zdravstveni dom  Nova Gorica  
b. Lekarna Nova Gorica  
7. Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Miren-Kostanjevica 

 
8. Letni program športa za leto 2014 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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9. Določitev prioritetnega vrstnega reda pri izvajanju občinskih investicij v občini 

10. Seznanitev z naslednjo fazo izgradnje KUC Miren II faza 

11. Seznanitev z izvajanjem projekta Vrtec Opatje selo in Vrtec Bilje 

12. Pobude in vprašanja 

Ad 2 Poročila 

a.) Poročilo župana 

Poročilo poda župan, poročilo so svetniki prejeli kot dodatno gradivo v pisni obliki. Župan 
obvesti občinski svet, da se bo s 1. majem 2014 upokojil in nadalje opravljal funkcijo župana 
neprofesionalno.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega svet 

Iz seje Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo poroča svetnik Humar in pove, da 
je odbor sprejel sklep, da predlaga, da občinska uprava objavi razpis za sofinanciranje 
kulturnih in športnih društev konec iztekajočega leta za naslednje koledarsko leto, ker se 
društva pritožujejo, da dobijo sredstva prepozno. Sprejeli so tudi pobudo, da občina, kot 
lastnica objektov za namen športa in kulture, v roku 3 mesecev uredi z uporabniki teh 
objektov pogodbe v katerih določi pravice in dolžnosti, ki iz njih izhajajo. Pred tem naj 
občinska uprava pripravi popis vseh takih objektov. Sprejeli pa so tudi dve pobudi, in sicer, 
da v okviru Nogometnega turnirja narodov, ki bo potekal konec aprila v Mirnu in Biljah, 
občina izkoristi možnost promocije, ter naj občina aktivno sodeluje pri pripravi in izvedbi 
dogodka, ki ga ND Bilje organizira 15. 6. 2014. Sodelovali bodo namreč domači in tuji 
eminentni gostje.  
 

c.) Poročila članov svetov zavodov 

Iz Sveta zavoda Goriška lekarna poroča svetnik Medvešček, obravnavali so poslovno 
poročilo za leto 2013 in ter finančni načrt za leto 2014.  
Svetnik Mužina poroča iz Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica, ko so obravnavali 
poslovno poročilo za leto 2013. Trenutno je v teku razpis za ravnatelja zavoda.  
Svetnik Humar poroča iz Sveta zavoda Goriška knjižnica, obravnavali so poslovno poročilo 
ter problem obratovanja zavoda ter podaljšanja urnika na zahtevo mestnega sveta.  
Svetnik Pahor poroča iz dveh sej Sveta zavoda Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo. 
Potrdili so poslovno poročilo 2013, predlog porabe presežka prihodkov nad odhodkov, 
podana je bila informacija o združitvi obeh zdravstvenih zavodov, itd.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 

Župan predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 29. redne seje.  
 
Svetnik Orel meni, da ima postavljanje mlaja v Biljah drugačen značaj kot ostala postavljanja 
mlaja v občini.  
 
Svetnik Mužina pravi, da je že večkrat postavil vprašanje glede ureditve parkirišča v Mirnu pri 
cerkvi, odgovora pa še ni dobil.  
 
Svetnik Humar se pridružuje k razpravi svetnika Orla in se popolnoma strinja z njim, meni, da 
bi jim bilo potrebno dati priznanje, predvsem zaradi pogozdovanja.  
 
Podžupanja predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 9000-1/2014-1 
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Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja 29. redne seje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 

Ad 3 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta 

Župan predstavi pregled realizacije sklepov, gradivo so svetniki prejeli v gradivu.  
 
Svetnik Humar pričakuje, da bo občinska uprava realizirala zavezo in pripravila akt, ki bo 
urejal prirejanje festivalov, sezona festivalov namreč prihaja in ne bi bilo primerno, da akt ne 
bi bil še pripravljen.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da v kolikor se ugotovi, da se sklepa ne da realizirati je potrebno 
najti neko rešitev. Opozori tudi, da občinski svet ni prejel čistopisa plana dela občinskega 
sveta.  
 
Aleš Vodičar pove, da bo plan dela objavljen na spletni strani.  
 
Svetnik Ferfolja razpravlja o javnih prireditvah in opozori, da so prireditve regulirane z 
zakonom in podzakonskimi akti in meni, da ni potrebe, da bi še občina sprejemala dodatne 
akte.  
 
Svetnik Humar pravi, da oni želijo, da bi bile zadeve v Občini Miren-Kostanjevica bolje 
urejene.  
 
Svetnik Budin pove, da sam dve noči ni spal zaradi tega festivala, ki se je odvijal v Občini 
Miren-Kostanjevica in ne ve ali je to z državnimi predpisi dovoljeno.  
 
Župan pravi, da v Mirnu glasba festivala ni bila slišana, slišna je bila glasba iz prireditve, ki je 
bila na mejnem prehodu Vrtojba.  
 
Svetnik Budin pravi, da je bil na oknu in je prepričan od kje je prihajala glasba.  
 
Svetnik Cotič meni, da bi bilo potrebno omejiti izvajanje prireditev najkasneje do 1. ure 
ponoči.  
 
Podžupanja ugotavlja, da če prepovedo dotični festival ta razprava sploh ni potrebna več. K 
razpravi se ne prijavi nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-1/2014-2 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 29. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 4 Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja 

Svetnik Orel poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavi del gradiva.  
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K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 1002-0001/2014-1 
Ugotovi se, da Fabjanu Vičiču zaradi smrti preneha mandat v občinskem svetu Občine 

Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 5 Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Svet zavoda OŠ Miren 

Svetnik Orel poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavi del gradiva.  
 

Sklep-u št. 014-0033/2014-3 
1. Ugotovi se, da je Mojca Merkun zaradi odstopa z mesta članice prenehalo članstvo v 
Svetu zavoda Osnovna šola Miren. 
  
2. Za člana v Svet zavoda Osnovna šola Miren se predlaga Vojka Urdih, Kostanjevica 
na Krasu 79d, 5296 Kostanjevica na Krasu za člana v Svet zavoda Osnovna šola Miren. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 6 Soglasje k imenovanju direktorjev 

 
a. Zdravstveni dom  Nova Gorica  

Svetnik Orel poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavi del gradiva.  
 

Sklep-u št. 014-0013/2014-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica podaja soglasje k imenovanju Marjana 

Pintarja za direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za obdobje 
štirih let. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov (svetnik Humar je bil začasno odsoten), ki z 
dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
b. Lekarna Nova Gorica  

Svetnik Orel poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavi del gradiva.  
 

Sklep-u št. 014-0014/2014-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica podaja soglasje k imenovanju Ester 

Košiček za direktorico Goriške lekarne Nova Gorica za obdobje štirih let. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov (svetnik Humar je bil začasno odsoten), ki z 
dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
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Svetnik Orel dodatno poroča, da so na komisiji obravnavali tudi sklep o določitvi plače 
župana. Pozove svetnika Klančiča, da poda pisno odstopno izjavo iz Komisije za občinske 
prireditve in občinsko glasilo.  
 
Aleš Vodičar pove, da je na spletni strani objavljen poziv za imenovanje občinske volilne 
komisije.  
 
Svetnik Klančič pove, da je odstopno izjavo podal na 27. redni seji.  
 

Ad 7 Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) Občine Miren-Kostanjevica 

Podžupanja pozdravi Boštjana Mljača kot poročevalca k tej točki dnevnega reda.  
Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda Aleš Vodičar in Boštjan Mljač.  
Svetnik Budin poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Medvešček ugotavlja, da se v tekstu pojavlja tudi uporaba premoga in sprašuje ali se 
energent dejansko uporablja? 
 
Boštjan Mljač pove, da so uporabljeni podatki iz popisa prebivalstva iz leta 2002, novejših 
podatkov pri pripravi LEK-a ni bilo. Danes, kolikor podatkov dobijo s strani dimnikarjev, ta 
energent se ne uporablja več.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednje  
 

Sklep-u št. 360-0001/2013-10 
Občinski svet občine Miren - Kostanjevica  sprejme  Akcijski načrt za trajnostno 

energijo (SEAP) občine Miren - Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 8  Letni program športa za leto 2014 

Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo poda Mavricij Humar, poročilo 
je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Budin in pove, da je situacija v klubih težka in meni, da bi bilo 
najboljše, da bi investicije na objektih izvajala direktno občina po sistemu javnega naročanja.  
 
Župan meni, da razpis mora biti, ne samo za investicije, ampak tudi za investicijsko 
vzdrževanje. V bistvu govorimo o dveh največjih klubih v občini, ki to izvajata.  
 

Sklep-u št. 007-1/2014-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Letnega programa športa 

za leto 2014 v Občini Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 9  Določitev prioritetnega vrstnega reda pri izvajanju občinskih investicij v občini 
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Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Budin, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da odbor ni sprejel takega sklepa kot je naveden v poročilu. Sprejeli so sklep, 
da je potrebno med prioritetne projekte uvrstiti še KUC Miren in vrtec Bilje, ter da se pripravi 
vse potrebne dokumente za te projekte, da se jih vključi v NRP in proračun. Svetik Budin 
nadalje razpravlja o prioritetnem vrstnem redu investicij in meni, da bi načrtu razvojnih 
programov morali nameniti posebno pozornost in ga obravnavati na posebni seji občinskega 
sveta. V okviru te točke se tudi določi prioriteto projektov in za katere projekte se izdela IP, 
večje projekte pa mora tudi potrditi občinski svet. Izkušnje kažejo, da bi bilo potrebno imeti IP 
za vse projekte, tudi za take, ki se morebiti ne bodo izvajali še več let.  
 
Podžupanja tudi opozori, da sklep odbora ni bil sprejet s tremi glasovi ZA in dvema proti, 
ampak s tremi glasovi ZA in dvema vzdržanima.  
 
Nadalje razpravlja svetnik Medvešček in se pridružuje svetniku Budinu, v tej smeri je šel tudi 
njegov predlog za dopolnitev plana dela občinskega sveta. Podpira tudi sklep odbora glede 
uvrstitve vseh projektov v prioriteto in meni, da bi bilo potrebno čim prej pripraviti rebalans.  
 
Župan pove, da je tudi KUC uvrščen v prioritetno listo, vendar bo sredstva potrebno 
zagotoviti z rebalansom, vendar ne ve ali bo mogoče rebalans pripraviti do 25.4..  
 
Svetnik Humar apelira na župana, da gre za zelo pomembne projekte in bi bilo potrebno, da 
je rebalans čim prej pripravljen, vsaj do 25.4., ter da imajo pred prazniki sejo, ko bo rebalans 
obravnavan. Po njegovem mnenju bi moral biti projekt KUC Miren uvrščen že na prvi 
rebalans, ter da bi tako bilo več možnosti, da bo projekt uspešen na razpisu.  
 
Župan meni, da bi rebalans lahko bil na izredni seji, ki terja krajši rok za sklic seje in bi 
rokovno lažje zadevo speljali.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja naprej predlaga glasovanje o naslednjem 
ugotovitvenem sklepu, in sicer 
 

Sklep št. 9000-3/2014-24 
Projekt KUC Miren je s 1.4.2014 prijavljen v Izvedbeni načrt RRP-ja Goriške regije, ki 

ga je Svet regije potrdil. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
Nadalje svetniki, na predlog podžupanje, glasujejo še o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-3/2014-25 
do 28. aprila 2014 je potrebno pripraviti Rebalans proračuna Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2014  z ustrezno dopolnjenim Načrtom razvojnih programov v 
katerega se vključi tudi vrtec Bilje in KUC Miren 2. faza 1. in 2. etapa. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
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Ad 10  Seznanitev z naslednjo fazo izgradnje KUC Miren II faza 

Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda Albin Pahor.  
V nadaljevanju pa poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda še svetnik Budin.  
 
Razpravlja svetnik Humar, opozori da bi bila potrebna večja preciznost pri opredeljevanju 
dokončanja posameznih faz objekta, sprašuje pa tudi ali je ocenjena vrednost objekta 
realna? 
 
Albin Pahor meni, da je ocena realna, bo pa potrebno še nekatere popise izločiti, navedena 
ocena pa že vključuje kar je potrebno izločiti. Meni, da večjih odstopanj ne bo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, podžupanja pove, da je svetnik Medvešček predlagal 
sprejem naslednjih sklepov:  
1. Občinski svet se seznani z vrednotenjem naslednje fazo izgradnje KUC Miren II. Faza 
2. Občinska uprava do 25.4.2014 pripravi potrebno razpisno dokumentacijo 
3. Občinska uprava mora takoj objaviti razpis za izvajalca del.  
 
Župan pove, da so že izbrali izvajalca za izdelavo IP-ja in bo pripravljen v približno 20 dneh. 
Razpisa za izbor izvajalca del pa ni možno izvesti dokler ni sprejet rebalans.  
 
Svetnik Humar sprašuje ali bo ob razpisu pogoj sklenjena pogodba z izvajalcem del? 
 
Aleš Vodičar pove, da ko bo razpis objavljen bodo vedeli.  
 
Župan pove, da je toliko govoric o tem kakšni pogoji bodo v razpisu, kakor tudi o tem kdaj bo 
in koliko sredstev bo.  
 
Svetnik Orel meni, da je potrebno na razpis vseeno kandidirati in se bo vloga dopolnila, ko 
bo dokumentacija pripravljena.  
 
Svetnik Humar meni, da glede na to, da rebalans še ni sprejet in zato razpisa za izvajalca del 
ni mogoče razpisati, bi morala občinska uprava v tem času pripraviti vse potrebno za razpis, 
ki je lahko objavljen takoj po sprejemu rebalansa.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-3/2014-26 

 Občinski svet se seznani z oceno investicij za naslednjo fazo izgradnje KUC 
Miren, 2. faza 

 Občinska uprava do 28.4.2014 pripravi potrebno razpisno dokumentacijo, ki je 
potrebna za prijavo na razpis RRP, Razvoj regij 

 Občinska uprava, takoj po sprejemu rebalansa, pripravi razpis za izbor izvajalca 
del.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 11 Seznanitev z izvajanjem projekta Vrtec Opatje selo in Vrtec Bilje  

Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Klančič, ki ima pomisleke glede tega, da bodo igralnice vrtca 
Bilje obrnjene proti severu. Sprašuje pa tudi ali bo pritličje vrtca na istem nivoju kot šola, v 
smislu, da bo zagotovljena poplavna varnost.  
 
Župan pove, da vrtec ustreza vsem normativom in standardom, ki veljajo za izgradnjo vrtcev, 
prav tako pritrdi, da bo vrtec na istem nivoju kot šola, da bo zagotovljena poplavna varnost.  
 
(Svetnik Cotič zapusti sejo ob 20.10 uri, po odhodu je sklepčnost še vedno zagotovljena, 
prisotnih je 12 svetnikov)  
 
Svetnik Orel opozori na pogoje razpisov za evropska sredstva, ki ne dovoljujejo prizidkov.  
 
Župan pove, da je vrtec Bilje novogradnja. Na vprašanje svetnika Humarja pa pove, da vrtec 
Bilje projektiran kot nizko-energetski. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 9000-3/2014-27 
Občinski svet se seznani s poročilom o stanju javnega razpisa Vrtec Opatje selo in o 

stanju projektiranja OŠ Bilje in Vrtec Bilje. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 12 Pobude in vprašanja 

K razpravi se prijavi najprej svetnik Klančič, ki pravi, da je v proračunu občine za leto 2014 
rezerviran denar za osnovno sanacijo opuščene opekarne v Biljah. Videti je, da se streha 
podira. Takoj je potrebno naročiti statično presojo dimnika in pričeti fizično sanacijo dimnika. 
Le ohranjeni dimnik v sedanjih dimenzijah predstavlja trajni spomenik tehnične kulture s 
področja opekarstva v Biljah. 
 
Svetnik Budin sprašuje kakšen odnos ima občina do RRA Severne Primorske? Ob 
ustanovitvi agencije je bilo rečeno, da bo občina z ustanovitvijo pridobila, saj bo agencija 
izdelovala tudi IP-je. Sedaj pa občini delajo IP-je drugi.  
 
Župan pove, da RRA Severne Primorske vodi veliko projektov, katerih partner je tudi Občina 
Miren-Kostanjevica. Glede IP-jev pa pove, da je občina vedno zbirala ponudbe za izdelavo 
teh dokumentov, kandidirala pa je tudi agencija. Izdelavo IP-jev ali DIIP-jev pa je potrebno 
dodatno plačati tudi njim. Sredstva, ki jih občina nameni vsako leto, so sredstva za 
financiranje delovanja RRA Severne Primorske, Posoškega razvojnega centra in ROD. 
 
Svetnik Orel predlaga, da se za objekt bivših opekarn v Biljah pridobi vsaj kakšno idejno 
zasnovo, da bi videli kaj je tam možno urediti. Glede na to, da so v proračunu za ta namen 
sredstva predvidena, predlaga, da se nekaj ukrene. Predlaga tudi ureditev ceste do igrišča v 
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Biljah in sicer mimo pokopališča in ne iz križ-Cijana, kot je bilo prvotno mišljeno. Lastnik 
zemljišča ob tisti cesti je že pristal v širitev in prodajo zemljišča. S tem, da se razširi še del 
ceste ob igrišču, kjer je lastnik tudi že pristal na odkup, potem širitev ceste s strani križ-
Cijana ni potrebna. Opozori pa tudi na barakarsko naselje ob bivših opekarnah, na kar je 
opozorila že KS Bilje.  
 
Župan pove, da se zadeve glede razširitve cestišča že urejajo. Izvajalec del za ureditev tega 
dela je že izbran, vendar meni, da je vredno počakati, če lastniki zemljišče prodajo. Glede 
barakarskega naselja pravi, da bodo predali zadevo pristojni inšpekcijski službi.  
 
Svetnik Humar opozori na zaraščanje zemljišč v obrtni coni Primorje v Mirnu, boji se, da bo 
to rastje uničilo pločnike, ki so v lasti občine. Dodatno prosi župana, da občinski svet seznani 
s postopki glede licitacije objekta starega vrtca v Opatjem selu.  
 
Župan pove, da bo občina poskrbela za sanacijo zaraščanja zemljišč. Glede licitacije pove, 
da so pridobili ponovno cenitev, nepremičnina je ocenjena na 152.000. Licitacija je razpisana 
za 7.5.2014.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da je pred nekaj časa predlagal, da bi na sejo občinskega sveta 
povabili pristojne za dostop do interneta v občini. Svetnik opozori tudi na to, da prihaja do 
slabega informiranja občanov pri investicijah, ki se odvijajo v občini. Meni, da je potrebno pri 
tako velikih investicijah, kot se odvija sedaj v Mirnu, sklicati zbor občanov in ljudi informirati.  
 
Župan pove, da bo Telekom sodeloval pri investiciji v Mirnu in bodo postavili cevi povsod. 
Telekom bo pripravil pregled stanja na celotnem območju občine in bo to predstavljeno 
občinskemu svetu. Glede informiranja občanov pove, da bo izbran izvajalec za informiranje 
do 23.4. pripravil gradivo za občane glede celotne investicije. Meni, da se lahko skliče zbor 
občanov.   
 
Svetnik Humar meni, da bi morali občane obvestiti kdaj se bodo izvajale katere etape 
investicije, to jih namreč zanima.  
 
Svetnik Orel predlaga, da se za obrtno cono Primorje v Mirnu prouči možnost odkupa 
zemljišč, morebiti tudi skupaj s sosednjimi občinami.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podžupanja zaključi 30. redno sejo ob 20.30 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsedujoča: 
Maja Skok Možina       Mojca Merkun 
 
 
Overitelji:  
Mavricij Humar       Aleš Batistič 
 
 
Datum: 19.5.2014 
Številka: 9000-3/2014-28 
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