
 
  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 

   1 

 

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

ki je bila 18. februarja 2015 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Jelka Majcen, Roman Tomšič, Robert Gajser, Sebastjan Mozetič, Jasna 
Stanič, Bogomir Nemec, Ingrid Praznik, Branko Orel, Stojan Cotič, Matevţ Marušič, Zvonko 
Ferfolja, Tihomil Pahor, Vojko Urdih,  
Opravičeno odsotni: Mojca Merkun 
Ostali prisotni: Ţupan Mauricij Humar, Aleš Vodičar, Mirjam Klančič, Roberta Filipič, Bojan 
Stante, direktor Doma upokojencev Nova Gorica, k točki 7.  
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič (Primorske novice), Zdenka Tomulič (Radio 
Koper  
 
Ţupan uvodoma pozdravi svetnice in svetnike, predstavnici medijev ter tajnika in 
zapisničarko. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic,  ter da je tako sklepčnost 
zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev zapisnika, in sicer:  
 

Sklep št. 9000-2/2015-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Jasna Stanič in 
2. Bogomir Nemec. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
V nadaljevanju ţupan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega 
sveta.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje. Prisotnih je bilo 13 svetnikov in 
svetnic, ki so z dvigom rok potrdili zapisnik 4. redne seje. 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Ţupan najprej pove, da umika 11. točko dnevnega reda, ker so gradivo in cenitev prejeli zelo 
pozno in gradiva ni bilo mogoče pripraviti do te mere, da bi bilo ustrezno za obravnavo na 
občinskem svetu. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Pri 13. točki pa bo poročevalec 
poveljnik CZ, Dean Bizjak. 
 
(Ob 18.04 pristopi svetnik Zvonko Ferfolja) 
 
Na dnevni red, kakor tudi na predlog ţupana, ni imel nihče pripomb, zato ţupan predlaga 
glasovanje o spremenjenem dnevnem redu, in sicer:   

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Poročila 

a.) poročilo ţupana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov,  
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje. 

3. Pregled realizacije sklepov 
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
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5. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (druga 
obravnava) 

6. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (druga 
obravnava) 

7. Predstavitev osnutka projekta vzpostavitve dnevnega centra za starejše oz. 
skupnostne oblike pomoči starejšim v občini 

8. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 
informacija 

9. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2015 in 2016 
10. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob 

rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne 

javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-
Kostanjevica 

12. Sklep o porabi proračunske rezerve. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani spremenjeni 
dnevni red.  
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo ţupana 
Ţupan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 22.1.2015 do 18.2.2015, 
ki je sestavni del gradiva.    
 
Svetnik Nemec sprašuje ali bo občina pomagala občanom pri priključevanju na 
kanalizacijsko omreţje, meni, da bi bilo smiselno omogočiti priklop za določeno ceno. 
Nekateri ljudje se ne znajdejo, imamo pa tudi starejše, ki tega sami ne bi zmogli.  
 
Ţupan pove, da občina zgradi kanalizacijo do jaška ob parcelni meji, izgradnja priključka do 
hiše pa je stvar lastnikov. Je pa mogoče o predlogu razmisliti oz. najti kakšno rešitev, ki bi 
bila ustrezna. Je pa dejstvo, da je vsak priključek različen, ter da občina organizacijsko tega 
ne bi mogla izvesti. Izjemne primere pa bodo obravnavali individualno. Priklopi se bodo 
izvajali pod strokovnim nadzorom Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica.  

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: / 
c) Poročila članov svetov zavodov:  

Iz Sveta JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo poroča svetnik Vojko Urdih, pove, da so 
obravnavali prispele prijave za direktorja zavoda, izbrali pa niso nikogar, saj jih ni nihče 
prepričal. Razpis bodo ponovili.  
Aleš Vodičar prebere poročilo iz Sveta zavoda Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
poročilo je sestavni del gradiva.  

d) Pobude in vprašanja: Ţupan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnikov iz 4. 
redne seje, gradivo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-2/2015-3 
Občinski svet se seznani odgovori na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

podanih na 4. redni seji 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 3. redne seje 

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

Sklep-u št. 9000-2/2015-2 
Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 4. redne seje 

Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

Ad 4 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Na povabilo ţupana se najprej k razpravi prijavi svetnica Ingrid Praznik. Pove, da so krajani 
slabo obveščeni o zadevi ureditve cestnega priključka pri stari frnaţi v Biljah in prosi za 
obrazloţitev. Prav tako opozori na zelo neurejeno stanje Biljenskih gričev. Zaveda se, da ne 
spada celotno območje v našo občino, ampak vseeno prosi, da se sosednjo občino opozori 
na tamkajšnjo onesnaţenost ter na to, da se motokrosisti tam prosto vozijo in ogroţajo 
sprehajalce. Pohvali tudi opravljeno delo pri sanaciji in ureditvi grape pod Škorjevco v Biljah.  
 
Glede cestnih priključkov ţupan pove, da so uredili dva cestna priključka, ki jih bodo še 
dodatno preuredili. Prvega, s smeri Bilje, bodo še dodatno razširili, za drugega pa se 
pripravlja projektna dokumentacija še za dostopno cesto do zemljišč za frnaţo. Za slednje je 
potrebno še prej odkupiti zemljišča. Ocenjena vrednost je 50 do 60 tisoč €. Vse navedeno 
izhaja kot obveznost iz pogodbe o brezplačnem prenosu stare frnaţe. V naslednjih mesecih 
se bo izvajalo, ne more pa točko reči do kdaj bo končano, vsekakor se bodo potrudili, da bo 
to čim prej. Glede Biljenskih gričev pove, da predlog vzame na znanje, ter da bodo apelirali 
na sosednjo občino, prav tako bo potrebno aktivirati medobčinske redarje za nadzor nad 
odlaganjem odpadkov. Glede zaraščenosti pa vidi problem lastništva, ter upa, da bo nekdo 
ta kompleks prevzel in vzdrţeval tako kot je potrebno.  
 
Svetnik Gajser pove, da je bila taka pobuda podana tudi na občinskem svetu sosednje 
občine, vendar so ugotovili, da posebne pristojnosti občina na tem področju nima. Apelira pa 
vseeno, da ţupani stopijo skupaj in nekaj ukrenejo za to.  
 
Svetnik Tomšič sprašuje po kakšnim kriterijih se oddajajo stojnice na parkirišču pri 
pokopališču v Mirnu. Moti kaj se vse tam prodaja.  
 
Ţupan pove, da soglasje dobijo na občini, soglasja pa se izdajajo na podlagi odloka. Brez 
dovoljenja ne more nihče tam prodajati. Pristojnosti za kontrolo nad tem kaj prodajalci 
prodajajo občina nima.  
 
Svetnik Nemec opozori na problematiko, ki se dogaja v Orehovskem polju, kjer kmetje orjejo 
v cestno telo. Predlaga, da se postavijo opozorilne table.  
 
Ţupan meni, da se table lahko postavijo, vendar meni, da učinek ne bo tak kot si ţelimo in se 
sprašuje kakšni so ustrezni znaki. Glede oranja pa pove, da v času oranja redarji to 
kontrolirajo in ljudi opozarjajo. Če nič ne  bo zaleglo, meni, da bo potrebno prekrškarje 
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sankcionirati. Vsekakor pa gre za sodelovanje z medobčinskimi redarji, ki so za te zadeve 
pristojni.  
 
Svetnica Majcen pove, da je do nje prišlo vprašanje ali je mogoče postaviti leţečo oviro za 
umirjanje prometa od Frnaţarja proti Grabcu v Mirnu.  
 
Ţupan pove, da mora podati pobudo KS in se potem presoja skladno s predpisi.  
 
Svetnik Gajser razpravlja glede motokrosistov in meni, da samo s prepovedmi ne bodo nič 
uredili, potrebno jim je zagotoviti alternativo, glede na to, da motokros steze ni več.  
 
Z izvajanjem svetnika Gajserja se strinja tudi ţupan in pravi, da so pobude dobrodošle.  
 
Svetnik Mozetič opozori na stanje pri kontejnerjih pri kokošji farmi v Biljah. Pove, da se tam 
uničuje asfalt in zemljišče na nasprotni strani kontejnerjev, saj se vsi, zaradi ozke ceste 
umikajo. Predlaga, da se kontejnerji umaknejo nekam drugam.  
 
Ţupan pravi, da bi morala tudi za to pobudo predlog podati KS, saj morajo predlagati 
nadomestno lokacijo.  
 
Svetnica Praznik pove, da so na svetu KS o tem ţe razpravljali.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je ţupan zaključil točko.  
 

Ad 5 Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (druga 
obravnava) 

Uvodoma ţupan obrazloţi prejete pripombe iz javne razprave in odgovore na pobude, 
obrazloţitve so sestavni del gradiva. 
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Nemec poda poročilo Odbora za druţbene dejavnosti, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnica Praznik poda poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega 
glasila, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Majcen poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
Na povabilo ţupana k razpravi, se ne prijavi nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o 
naslednjem 

Sklep-u št.  007-0004/2015-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o proračunu Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2015. 
 
.Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  



 
  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 

   5 

 

 
V nadaljevanju ţupan predlaga razpravo, h kateri se nihče ne prijavi, ter nadalje glasovanje o 
naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-1/2015-1 
Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2015 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 6 Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (druga 
obravnava) 

Uvodoma poda obrazloţitev ţupan, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Nemec poda poročilo Odbora za druţbene dejavnosti, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnica Praznik poda poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega 
glasila, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Majcen poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poročilo je sestavni 
del gradiva. Opozori pa, da predlog povišanja postavke za kmetijstvo ni upoštevan v 
proračunu za leto 2016.  
 
Glede povišanja postavke za kmetijstvo za leto 2016 ţupan pove, da bo ta sprememba v 
obravnavi z rebalansom v novembru oz. decembru 2015.  
 
Svetnica Praznik opozori na tiskarsko napako v 4. členu odloka in predlaga, da se jo popravi 
pred objavo odloka. Odstavek, ki je v odloku za leto 2016 napisan v 4. členu, je pri odloku za 
leto 2015 napisan v 4. členu.  
 
Ţupan pove, da je bila ta napaka v vmesnem času ţe opaţena in popravljena.  
 
Svetnik Tomšič sprašuje kako se bo spremenilo financiranje KS v letu 2016, glede na to, da 
je financiranje v predlogu predvideno kot za leto 2016.  
 
Ţupan pove, da se bo financiranje KS spremenilo z rebalansom za leto 2016. Podlaga za 
spremembo bo Odlok o krajevnih skupnostih, ki bo predvideval tudi financiranje le-teh.  
 
Podţupan Cotič poudari, da tako zgodaj proračun v primerjavi z zadnjimi leti ni bil sprejet. To 
je velik doprinos za občino. Prepričan je, da bo proračun za leti 2017 in 2018 sprejet ţe v 
decembru 2016.  
 
Ţupan pove, da je pravočasno sprejemanje proračuna zelo pomembno za izvajanje projektov 
v tekočem letu. Izvajanje podţupana je cilj za prihajajoča obdobja.  
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Pridruţuje se tudi podţupan Orel in pravi, da je to zelo pohvalno.  
 

Sklep-u št. 007-0004/2015-1 
Občinski svet občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o proračunu občine Miren-

Kostanjevica za leto 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
Svetniki nato glasujejo še o  

Sklep-u št. 007-2/2015-1 
Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2016 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 7 Predstavitev osnutka projekta vzpostavitvi dnevnega centra za starejše oz. 
skupnostne oblike pomoči starejšim v občini 

Ţupan pozdravi gospoda Bojana Stanteta, direktorja DU Nova Gorica in sodelavko Roberto 
Filipič.  
 
Uvodoma podata obrazloţitev Roberta Filipič in Bojan Stante, obrazloţitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Orel vpraša ali je časovna omejitev pri varstvu starejših v dnevnem centru? 
 
G. Stante pove, da je varstvo starejših v dnevnem centru stvar dogovora, potrebno se je 
pribliţati svojcem, da jim ni potrebno hiteti za prevzem starejših, ali da lahko pripeljejo svoje 
bliţnje v varstvo samo nekaj ur. Zavedati se je potrebno ţe sedaj, da bo v začetku tak center 
ustvarjal izgubo. Zadovoljen pa je, da je ta občina začutila, da je potrebno na tem področju 
nekaj narediti.  
 
Svetnik Cotič se strinja, da je potrebno opraviti kvalitetno anketo med potencialnimi 
uporabniki, saj bodo samo tako imeli podatek kaj ljudje potrebujejo in kaj si ţelijo.  
 
Tudi svetnik Nemec se strinja, da je anketa v obliki intervjuja pravilna rešitev.  
 
Svetnica Majcen sprašuje kakšne ljudi bi bilo potrebno zaposliti, oziroma ali bodo vključevali 
tudi prostovoljce? 
 
G. Stante pove, da si za ta center predstavlja starejšo bolničarko, ki je ţe zaposlena v domu, 
in ki zna delati z ljudmi, nekoga, ki ga bo to zanimalo, nekoga, ki je iz tega okolja. Sčasoma 
bi videli kaj je dejansko potrebno, ampak njegovo mnenje je, da je potrebna oseba, ki zna 
delati s starostniki, in ki ima srce.  
 
Svetnica Stanič vpraša o finančnem vidiku, kdo bo plačeval to oskrbo.  
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Ţupan pove, da bo prostor zagotovila občina, upravljal pa bo dom upokojencev. Večino 
stroškov bi sčasoma pokrili uporabniki.  
 
G. Stante pove, da on upa, da bo lahko občina del materialnih stroškov vendarle lahko 
pokrila. Ker zagotovo v prvi fazi uporabniki vseh stroškov ne bodo lahko pokrili.  
 
Svetnik Ferfolja meni, da bi tak center lahko uporabljali tudi ljudje, ki so v psiho-fizični 
kondiciji, ki pa so morda osamljeni.  
 
G. Stante pravi, da je osamljenost eden ključnih dejavnikov za vključevanje v take centre. 
Tudi medgeneracijsko sodelovanje je zaţeljeno. Opozori tudi, da ni potrebno vlagati 
pretiranih sredstev v opremo, saj ljudje tega ne rabijo, rabijo domačnost, rabijo, da se 
počutijo kot doma. Zato predlaga, da se zbere rabljena oprema, ki jo ljudje mogoče ne 
potrebujejo več.  
 
Ţupan pove, da svojci iščejo pomoč oz. oskrbo za tiste starejše, ki sami doma ne morejo več 
ostajati.  
 
Svetnica Stanič sprašuje kako se bo usklajevalo z vsebinami v spodnjih prostorih, ki so 
namenjeni mladini? 
 
Ţupan obrazloţi, kako je prišlo do spremembe v predvidenih dejavnostih v objektu. Zagotoviti 
je potrebno, da se ne bodo motili, osnovna dejavnost pa bo dnevni center v zgornjih 
prostorih. Misli pa, da ne bo teţav s tem. Za spodnje prostore pa bo potrebna ustrezna 
organizacija, ter da bodo tisti, ki bodo uporabljali prostore prevzeli odgovornost. Pove, da bi 
bili veseli predlogov za spodnje prostore.  
 
G. Stante dodaja, da njega to nič ne skrbi, saj starejši tudi doma ţivijo v nekem 
medgeneracijskem središču in se morajo tudi morajo usklajevati in prilagajati.  
 
(Svetnik Marušič zapusti sejo ob 18.55 uri) 
 
Svetnik Cotič meni, da bi lahko šli tudi med mlade z enako anketo kot med starejše.  
 
G. Stante prosi, da ga ne sprašujejo kako bo lahko vzpostavil ta center in harmonijo v njem, 
ker tudi sam še ne ve, ampak zagotavlja, da se bo zelo potrudil.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 122-8/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z osnutkom projekta vzpostavitve 

dnevnega centra za starejše v občini. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
Ţupan odredi 10 minutni odmor.  
 

Ad 8 Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 
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Roberta Filipič poda uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Nemec poda poročilo Odbora za druţbene dejavnosti, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 122-9/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme informacijo o povzetku Regijskega 
izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za Goriško statistično 

regijo 
 

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

Ad 9 Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2015 in 2016 

Uvodno obrazloţitev poda Roberta Filipič, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Dodatno ţupan pove, da v letu 2016 ne bo več razpisa za investicije v športu. To so bila 
sredstva društvom investicije v objekte, objekti pa so v lasti občine in meni, da je to potrebno 
obrniti. Meni, da mora občina kot lastnik direktno vlagati v objekte. Objekti pa so ne nazadnje 
tudi zahtevni za vzdrţevanje, kakor tudi za obnove. Pričakuje, da bodo z enakimi vlaganji 
večji učinki.  
 
Svetnica Majcen sprašuje kaj je to športna rekreacija za odrasle? 
 
Roberta Filipič obrazloţi, da so to športna društva v naši občini, ki imajo rekreacijo za 
odrasle, od balinanja, do nogometa, košarke, različni netekmovalni športni, oz. športna 
druţenja.  
 
Poročilo Odbora za druţbene dejavnosti poda svetnik Nemec, obrazloţitev je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-7/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Letnega programa športa v 

Občini Miren-Kostanjevica za leto 2015. 

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

Sklep-u št. 007-8/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Letnega programa športa v 

Občini Miren-Kostanjevica za leto 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 10 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob 
rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica 

Obrazloţitve poda Roberta Filipič, obrazloţitve so sestavni del gradiva.  
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Svetnik Nemec poda poročilo Odbora za druţbene dejavnosti, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnica Stanič podpira povišanje zneska, predlaga, da bi novorojenčki prejeli tudi čestitko in 
knjiţno darilo.  
 
Podţupan Cotič poudari, da so predlagali enak znesek za vse, zato ker prejšnji sistem 
naraščajočega nagrajevanja, ni prinesel učinkov, kot bi si jih ţeleli.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 0118-0001/2015-8 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica. 

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

Ad 11 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne 
službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazloţitev poda Aleš Vodičar, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da je odbor sprejel še dodaten sklep, in sicer, da predlaga pridobitev 
primerjalne analize cene proizvedene kW pred in po postavitvi DOLB in pridobitev podatkov 
o primerjalnem strošku zadnjih treh let o porabi ter seznanitev s stroški uporabnikov (šola) na 
seji OS. 
 
Aleš Vodičar pove, da za vse stavbe, ki so priključene na DOLB izvajajo ločeno energetsko 
knjigovodstvo in so ti podatki dosegljivi. Poda dodatne obrazloţitve. 
 
Svetnik Gajser pravi, da ni prav zadovoljen z obrazloţitvijo, meni, da je potrebno pridobiti 
ceno kW ure energije pred prenovo in po njej. Cena kW ure je ključna za primerjavo.  
 
Ţupan predlaga, da se to analizo pripravi do naslednje seje. Meni pa, da je to učinkovit način 
ogrevanja, predvsem zato, ker so priključena tudi podjetja in se ne pritoţujejo. Za investicijo 
v Biljah pričakujejo razpis drţave, na katerega bo koncesionar kandidiral.  
 
Svetnik Ferfolja meni, da je potrebno ugotoviti tudi stanje obstoječega sistema, ali je nujna 
investicija, ali se lahko počaka.  
 
Ţupan pove, da bo investicijo financiral koncesionar in ne občina, pogoj pa je, da je energija 
cenejša kot do sedaj. Glede sistemov pa pove, da kolikor ve, je v šoli sistem ţe dokaj 
amortiziran, za dvorano v Biljah pa ne ve.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-0007/2011-7 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe 

(distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Sklep-u št. 007-7/2011-8 
Občinska uprava naj pripravi natančno poročilo o učinkih prihrankov z vzpostavitvijo 

DOLB 1 v Mirnu 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 12 Sklep o porabi proračunske rezerve 

Ţupan preda besedo Deanu Bizjaku, poveljniku Civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica. 
Poveljnik poda obrazloţitev glede protipoplavne zaščite, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Na vprašanje svetnice Praznik poveljnik pove, da v Biljah take protipoplavne zaščite ni 
mogoče namestiti. So bili pa izvedeni drugi ukrepi za zaščito proti poplavam, kot npr. 
sanacija Biljenskega potoka.  
 
Svetnik Orel vpraša kako bi se lahko zaščitilo stanovanjsko hišo pri vrtcu v Biljah, druţina 
ima vedno poplavljeno hišo.  
 
Poveljnik pove, da druţini vedno pomagajo in naredijo vse kar je ob poplavah mogoče. Na 
tisti lokaciji sta ključna dva faktorja za poplavljanje, Biljenski potok in potok, ki priteka iz 
Biljenskih gričev.  
 
Svetnica Majcen vpraša kaj protipoplavna zaščita na levem bregu Vipave pomeni za 
stanovalce na desnem bregu Vipave. Meni, da je to zelo krivično saj si oni niso smeli 
postaviti nasipa, da bi se zaščitili pred poplavo. Izpostavi, da si nihče ne more predstavlja 
kako je, če si ob vsakih poplavah izpostavljen, večino stroškov uničenja nosijo ljudje.  
 
Poveljnik pove, da nima odgovora kaj se bo zgodilo na desnem bregu Vipave. Taka študija ni 
bila opravljena, ampak prav tako ni bila opravljena študija učinkov narejenih nasipov v Italiji. 
Poudari pa, da je desni breg Vipave višji kot levi in je to olajševalna okoliščina glede 
poplavljanja. Dodatno obrazloţi, da so nabavili te protipoplavne zaščite na pobudo civilne 
iniciative. Projekt občine je prvi v Sloveniji in si ga ni mogoče nikjer ogledati. Cenovno pa je 
ta varianta najcenejša. Dodatno obrazloţi karakteristike in način montaţe protipoplavne 
zaščite.  
 
Podţupan Orel meni, da ta projekt ni bil prav premišljeno izpeljan. Meni, da bi morali pilotsko 
en del zaščititi, na tak način pa bodo nekatere odškodovali.  
 
Poveljnik meni, da bo projekt uspel, ter da ga bodo v prihodnosti lahko samo še nadgrajevali.  
 
Ţupan pravi, da si ţeli zaščititi vse ljudi, zato pa morajo dobiti konsenz kako bodo to storili.  
 



 
  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 

   11 

 

Razpravlja tudi svetnik Gajser, ki meni, da zadeva ni samo negativna, saj bodo lahko s 
postavitvijo predmetnih zaščit ljudi, ki bi sicer tam pomagali ljudem, prerazporedili drugam. 
Zanima pa ga ali je proizvajalec ponudil ugodnejšo ceno, glede na to, da mu je štab CZ v 
bistvu pomagal dodatno razviti protipoplavno zaščito, ter ali so pomislili tudi na meteorne 
vode, v smisli, da ne bi zaustavljena voda poplavljala skozi meteorne jaške.  
 
Poveljnik pove, da je cena taka zaradi tega, ker si bo dobavitelj s prototipno postavitvijo 
lahko delal reklamo. Cena pri drugih dobaviteljih je znatno višja. Zaradi garancijskih rokov 
predvidevajo postavitev zaščite 14.3.2015 in bo projekt predstavljen kot projekt občine in 
dobavitelja.  
 
Podţupan Cotič dodaja, da vsem hkrati zaščite ni mogoče omogočiti, to naj bo pilotski 
projekt, ki se ga nadaljuje.  
 
Ţupan pove, da bo drţava pripravila drţavni prostorski načrt za urejanje vodotokov, ki bo 
podlaga za kakršnekoli posege. Bodo pa morali vnesti veliko truda v to, da se bodo nekateri 
posegi opravili, tako na Vipavi, kot na Biljenskem potoku ter Biljenskih gričih.  
 
Podţupan Orel pravi, da bi morali zadevo obravnavati tudi ustrezni odbori.  
 
Svetnik Mozetič opozori, da se morajo vodotoki sanirati od izvira do izliva, sanacija samo na 
enem območju ne bo zalegla.  
 
Poveljnik obrazloţi še glede meteornih voda, oz. tako imenovanih »ţab«. Kolikor ve stare 
cevi imajo te zaščite, za nove cevi, ki se postavljajo pa ne ve. Problem teh zaščit je 
vzdrţevanje oz. čiščenje, saj če ni čista ne deluje, oziroma se ne more odpirati in zapirati. 
Kar zadeva to so sprejeli ukrep znotraj pripadnikov CZ, da ko začnejo vode naraščati 
pripadniki čistijo zaščite, ki so njim najbliţje.  
 
Ţupan doda, da imajo tudi nove cevi te zaščite, brez tega se omreţje ne projektira več.  
 
Na vprašanje svetnice Stanič poveljnik pove, da bodo obvestilo o postavitvi zaščit javno 
objavili.  
 
Na vprašanje svetnice Majcen glede zaščite hiše Petejan, ki ni zajeta v ta projekt, ţupan 
pove, da bodo to hišo reševali individualno in začasno, saj se bo dolgoročna zaščita naredila 
v roku 3 do 4 let s sredstvi iz vodnega sklada.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 43002-4/2014-8 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o uporabi sredstev 

proračunske rezerve v letu 2015. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 8 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik je 
glasoval proti, ostali niso glasovali.  
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Ţupan sejo zaključi ob 21. uri.  
 
 
Zapisala:         Predsedujoči:  
Maja Skok Moţina       Ţupan, Mauricij Humar 
 
 
 
Overitelji:  
Jasna Stanič         Bogomir Nemec 
 


