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ZAPISNIK 

Zbora občanov naselja Bilje 

ki je bil v petek 8. aprila 2016 ob 18.30 uri v Domu krajanov Negovan Nemec Bilje. 

 

Ugotovi se, da so prisotni 105 krajani Bilj in s tem je zagotovljena sklepčnost zbora občanov. 

Ostali prisotni: Mauricij Humar – župan, Stojan Cotič – podžupan, Borče Mitovski – direktor 
družbe Stopa d. o. o., Adrijan Cengerle – Kreadom d. o. o., Lea Mlečnik Hatlak - arhitektka, 
Primož Nemec – predsednik delovne skupine, Tjaša Klavora – direktorica občinske uprave in 
Danjela Cijan – zapisničarka.  
 
Župan je uvodoma pozdravil vse prisotne in povedal, da bo zbor občanov vodil sam. Predlagal 

je delovno predsedstvo zbora občanov v naslednji sestavi: 

- Ingrid Praznik 

- Istok Saunig 

- Ladislav Orel. 

 

Povedal je, da bo zapisnik zbora občanov vodila Danjela Cijan, štetje glasov pa bo vodil 

Ladislav Orel. 

Župan predstavi predlagani dnevni red: 

1. Predstavitev predloga rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje – podjetje Stopa d. 

o. o. 

2. Predstavitev predloga rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže – Delovna skupina za 

pripravo vsebin. 

Župan predstavi potek dnevnega reda, pove, da bo najprej potekala predstavitev prvega in 

drugega predloga rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže , nato bo sledila razprava. 

Razložil je še, da bo odločitev zbora občanov naselja Bilje oziroma mnenje posredovano 

Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica, ki bo to upošteval pri nadaljnjem odločanju. 

Z dvigom rok je večina prisotnih potrdila predlagani dnevni red. 

 

 

Točka 1: Predstavitev predloga rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže – Bilje – 

podjetje Stopa d. o. o.: 
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Predlog je predstavil arhitekt Adrijan Cingerle iz družbe Kreadom d. o. o., ki je izdelala idejno 

zasnovo. Povedal je, da so se po zadnjem zboru občanov projekta lotili na novo, bolj celovito 

in da so sodelovali še z arhitektko Leo Mlečnik Hatlak, ki je na temo Frnaže pripravila 

diplomsko nalogo in tudi diplomirala (od leta 2013 do danes je vidna velika razlika v razpadanju 

objekta). Predstavitev je podrobno predstavil še s 3D posnetki, povedal je, da so javni program 

umestili v pritličje, v prvo nadstropje pa program lakirnice. Razložil je, da so izboljšali program 

v nadstropju za kar so eliminirali nakladalno rampo, ki je po novem umeščena na stranico 

objekta. Izpostavil je problem lastništva, saj bi moral investitor dokupiti nova zemljišča na južni 

strani, da bi lahko ta linija začela delovati. Omenil je še novo gosto zunanjo zasaditev. Pri 

zunanjosti objekta se stranice Frnaže odstranijo, objekt se vrne v predhodno stanje. Naštel je 

še dejavnosti, ki so poleg lakirnice primerne za tak objekt in sicer gostinska ponudba, 

restavracija, opekarski muzej ipd. 

Točka 2: Predstavitev predloga rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže – Delovna 

skupina za pripravo vsebin: 

Predlog je predstavil Primož Nemec, ki je povedal, da je Delovna skupina za vsebinski del 

ugotovila, da poleg muzeja opekarstva še primanjkuje nacionalni muzej 1. svetovne vojne. 

Navezal se je na izgubo prostorov za razstavo o 1. svetovni vojni Goriškega muzeja na Sveti 

gori. Povedal je, da so upali, da bi z občinsko upravo iskali partnerje s katerimi bi lahko začeli 

ta projekt. Omenil je tudi glinokope, ki jih je smiselno povezati s projektom. Poudaril je 

drugačno naravnanost tega predloga, ki pušča objekt v  javni lasti. Omenil je še trženje upravne 

stavbe s katero bi lahko pokrivali del sredstev za prostore muzeja. Zaključil je z mislijo, da je 

objekt še dve leti zmožen, da se ne poruši in da je čas objekt vedno prodati.   

Po končani predstavitvi obeh predlogov je župan povedal, da je obnova Frnaže v interesu 

vseh, zato se tudi išče ustrezno rešitev. Poudaril je, da je Občinski svet glasoval za predlog, ki 

je realnejši. Opozoril je, da je najprej potrebno poskrbeti za prioritetne investicije, to je obnova 

Osnovne šole v Mirnu, Vrtec Kostanjevica, Vrtec Opatje selo, Kulturni dom Miren in Kulturni 

dom Kostanjevica. Glede evropskih razpisov za obdobje do leta 2020 je povedal, da so sedaj 

znani razpisi, ki podpirajo vsebine in ne investicije. 

Dodal je še, da ponujena ideja izpred enega leta o obnovi in ohranitvi dimnika ter vzpostavitvi 

muzeja še ostaja, glede nacionalnega muzeja 1. svetovne vojne pa ne vidi realne možnosti, 

saj se je o tem pogovarjal z direktorjem Goriškega muzeja ter s predsednico Nacionalnega 

odbora za 1. svetovno vojno dr. Petro Svoljšak. 

Pred razpravo je župan predsednico KS Bilje Ingrid Praznik vprašal, če ima svet KS Bilje za 

drugi predlog sprejet sklep sveta Krajevne skupnosti, ki daje podporo drugemu predlogu. 

Predsednica je povedala, da ga nimajo. 

Nato je sledila razprava. 

Prvi se je k razpravi prijavil Darko Simčič, ki je župana vprašal koliko državne pomoči je občina 

dobila za vrtec in kako bo z obnovo Osnovne šole v Mirnu.  

Župan je povedal, da je občina za vrtec Bilje pridobila 115.000 EUR pomoči, za Osnovno šolo 

v Mirnu pa bo iskala javno – zasebno partnerstvo oziroma druge oblike investitorjev, ki bodo 

vlagali v npr. opremo. 
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Šalini Mozetič je zanimalo, če se bo tudi za Frnažo iskalo javno – zasebno partnerstvo,  menila 

je, da ni potrebe po prodaji. 

Župan je povedal, da je načinov več, da je najprej potrebno dobiti potencialnega investitorja, 

ki bi bil v realnem času zmožen speljati investicijo, ker Frnaži čas ne prizanaša. Prvi predlog 

je sprejemljiv tudi za Zavod za varstvo kulturne dediščine, saj bi bil po prvi varianti objekt  

prenovljen skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Razložil je še, kateri 

deli stavbe po prvem predlogu ostajajo v lasti občine in čemu bodo namenjeni ostali prostori.  

Šalini Mozetič je zanimalo še, kako je občina iskala investitorja od leta 2013, ko je objekt 

prejela brezplačno. 

Župan je odgovoril, da bi moral biti Zbor krajanov že preden je občina objekt prejela 

brezplačno, da bi krajani povedali, katere vsebine želijo imeti v Frnaži. Tako bi lahko ugotovili 

ali je objekt v času prenosa ustrezal željenim potrebam in vsebinam krajanov ter kakšne bi bile 

potrebne investicije iz občinskega proračuna. Tako bi se Občinski svet lahko odločil ali Frnažo 

sprejme. Kasneje so bile podpisane še štiri pogodbe s katerimi je občina prevzela več 

odgovornosti (med drugim tudi pogodbene kazni, ki niso limitirane). Občina je v skladu s temi 

pogodbami dolžna zgraditi cesto in cestni priključek, to so obveznosti, ki so prišle s pogodbami 

po brezplačnem prevzemu. 

Glede iskanja  investitorja pa je povedal, da je Občinski svet sprejel sklep o ustanovitvi Delovne 

skupine za obnovo Frnaže. Delovna skupina je bila ustanovljena v aprilu 2015. Podaljšan rok 

za pripravo poročila je bil 31.10.2015. Do določenega roka je delovna skupina oddala le delni 

predlog, ki ni vseboval finančnega dela. V novembru 2015 je na občino prišel gospod Bore 

Mitovski, direktor podjetja Stopa, d.o.o., ki so ga zanimali prostori v občinski lasti. Po ogledu 

Frnaže je pripravil idejno zasnovo, ki jo je predstavil Občinskemu svetu, Svetu KS Bilje, Delovni 

skupini za obnovo Frnaže in delovnim telesom Občinskega sveta. 

Poročilo delovne skupine pa je na urgenco župana  delovna skupina poslala po elektronski 

pošti dne 18.2.2016. Poročilo zajema opis vsebin in grobo finančno oceno. Poročilo tudi ni 

datirano in podpisano. 

Srečko Simčič je predlagal, da bi bilo smiselno najti stične točke s katerimi bi oba projekta 

lahko sodelovala. Poudaril je, da mora Frnaža ostati in ne izginiti kot Biljenski griči. Predlagal 

je, da bi oba predloga preučili in združili dobro, kar pa se ne sme storiti na hitro. Objekt bi lahko 

funkcioniral kot muzej, turistična točka in če bi se investitor odrekel trajnemu lastništvu se to 

spremeni v drugi predlog. 

Primož Nemec se je predhodniku zahvalil za konstruktivno iztočnico in pojasnil, da je bil povod 

delovne skupine prav iskanje trajnostne rešitve (sanacija in javna last). V tem času je bilo 

premalo radovednosti in premalo medijske pozornosti, ki je ključnega pomena, ko se išče 

investitorja. Župana je vprašal kaj je bilo narejeno s strani občine, da bi se našlo ustreznega 

investitorja, saj po njegovem mnenju prvi predlog ni realen. 

Župan je povedal, da javnega poziva ni bilo ker je bila ustanovljena delovna skupina. Na 

ekranu je pokazal lastniško strukturo Frnaže in pojasnil, da bi morala občina odkupiti osem 

privatnih zemljišč ter ostala zemljišča, ki so še vedno v lasti podjetja Goriške opekarne. 

Šalini Mozetič je izjavila, da bi občina morala objaviti javni poziv za zbiranje idejnih rešitev. 
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Župan je pojasnil, da je sta za to dve težavi  in sicer razpršeno lastništvo (osem podjetnikov 

od katerih bi bilo potrebno odkupiti zemljišča) in sprememba prostorskega plana. Občinska 

uprava je zato ocenila, da je to težko izvedljivo v kolikor ne pride investitor, ki bi odkupil celotno 

cono. 

Primož Nemec je pojasnil, da se je delovna skupina v 1. fazi ukvarjala samo z objektom ter da 

je lažje najti možnega investitorja, če je to muzej kot pa neurejena obrtna cona. Za muzej 

potrebujemo 1. nadstropje, za ostalo, pa bi lahko našli investitorja – javno zasebno partnerstvo. 

Župan je pojasnil, da je pri vseh odločitvah potrebno imeti pred sabo velikost opekarskega 

muzeja ( 200 m2),  ki se bo vzdrževal iz občinskega proračuna. Glede nacionalnega muzeja 1. 

svetovne vojne je župan povedal, da je govoril z dr. Petro Svoljšak in iz razgovora z njo 

razumel, da trenutno ni realnih možnosti, da bi lahko računali na investicijo iz državnega 

proračuna. 

Primož Nemec je povedal da je nacionalni muzej 1. svetovne vojne možna realnost, saj so mu 

v neformalnih pogovorih na RRA Severne Primorske povedali, da bi lahko tak projekt pridobil 

evropska sredstva. Povedal je še, da je to najboljša rešitev za Frnažo in tudi za Cerje s katerim 

je možna in smiselna povezava. 

Župan je povedal, da je Frnaža zaščitena kot kulturna dediščina (zunanjost, streha in dimnik), 

peči pa niso zaščitene. Pri predlogu št. 1 peči ostajajo in tako zaščitimo več kot ščiti zavod 

sam. Glede evropskih sredstev pa je bilo s strani RRA jasno povedano, da je denar namenjen 

vsebinam, ne pa investicijam. Povedal je še, da se bo občina skupaj z drugimi goriškimi 

občinami prijavila na razpis za komunalno opremljanje degradiranih obrtnih con zaradi 

ustvarjanja novih delovnih mest. Za konec je povedal še, da tudi dr. Vasja Klavora, ki je velik 

poznavalec 1. svetovne vojne ni videl realne možnosti za nacionalni muzej v Frnaži. 

Nelida Nemec je župana pobarala, da bi moral tudi k drugemu predlogu pristopiti z več 

entuziazma, saj gre za kulturno dediščino, ki jo moramo obnavljati. Županu je priporočila, da 

je potrebno k pristojnim pristopiti na drugačen način. Dodala je še naj se objekta ne proda 

dokler se ne razmisli, da se lahko v njem postavi nekaj več. 

Župan se je zahvalil za pobudo. Povedal je, da tudi sam želi, da Frnaža ostane in da je za to 

pripravljen iti povsod ter da so njegova vrata za vse vedno odprta. Prisotne je pozval, da če 

imajo resne informacije o nameri države glede ustanovitve nacionalnega muzeja naj to povejo. 

Nelida Nemec je menila, da bi vsi ti strokovnjaki podprli nacionalni muzej 1. svetovne vojne, 

vendar je za to potreben resen program z resno skupino. 

Župan je odgovoril, da se strinja in da je v komisijo imenoval ljudi za katere je bil prepričan, da 

imajo ustrezna strokovna znanja. Še enkrat jih je pozval naj posredujejo ideje. Opozoril pa je, 

da o investicijah odloča Občinskih svet in da ima trenutno prednost investicija v šolske objekte 

in vrtce. 

Marjana Peric je povedala, da kadar gre za Frnažo se spet govori o šolstvu in da je bila dvorana 

od septembra 2015 do marca 2016 zasedena za potrebe vrtca ter da je občina zato le enkrat 

natočila kurilno olje. Povedala je, da so v Biljah proti proizvodnji, ki bo onesnaževala kraj. 

Predlagala je, da se na Frnaži popravi streho in župana vprašala zakaj ni bilo javnega razpisa. 
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Župan se je zahvalil občanom, da je bil začasno vrtec v mali dvorani, povedal je, da je občina 

plačala kurilno olje za malo dvorano in telovadnico za celo kurilno sezono. Glede 

onesnaževanja okolja, pa je povedal, da proizvodnja okolja ne sme onesnaževati ter da bodo 

zato izvedene ustrezne meritve, ki jih bo izvajala pristojna služba.  

Simon Besednjak   je vprašal, zakaj je Mitovski kupil stroje, ki jih v Italiji ne smejo več 

uporabljati. 

Župan je pozval direktorja družbe Stopa d. o. o. naj na to odgovori. Bore Mitovski je povedal, 

da  proizvodnja v Renčah že obstaja in bo obstajala tudi v bodoče ter da bo za novo proizvodnjo 

kupil nove stroje. Povedal je še, da so imeli tudi inšpekcijski pregled, ki ni ugotovil ekoloških 

problemov, saj gre za najbolj varno lakirnico. Pojasnil je še, da so v Italiji zaradi finančne krize 

zaprli od 4 do 5 lakirnic, ne pa zaradi onesnaževanja. 

Katjo Nemec je zanimalo kdaj bo občina občanom predstavila cenitev in koliko ta znaša. 

Župan je povedal, da bo cenitev opravil sodno zapriseženi cenilec Stojan Vičič in ta bo nato 

predstavljena Občinskemu svetu. Cenitev zajema stanje glede na dogovor kakšna površina 

Frnaže bi ostala v občinski lasti tudi v bodoče. 

Katja Nemec je vprašala še kako je bila postavljena prodajna cena. 

Župan je povedal, da ni bila dana še nobena ponudba, niti ni bilo podpisano pismo o nameri 

in da se cenitve in predlog šele delajo. Če bo prišlo do prodaje, bo ta v skladu z zakonom. 

Katjo Nemec je zanimalo še, kako so svetniki potrjevali ta predlog. 

Župan je povedal, da je to zapisano v zapisniku seje Občinskega sveta in da bi pred prodajo 

bil o tem obveščen ponovno Občinski svet. Župan je pojasnil še kaj so potrjevali na Odboru za 

gospodarstvo in proračun, katerega člana sta tudi Katja Nemec in Primož Nemec. 

Majda Klančič je povedala, da so bili kot društvo povabljeni, da bodo delali vsebine za 

opekarstvo. Dodala je, da je opekarna težka zadeva, ter da je potrebno opekarske vsebine 

združiti tudi s sosednjimi kraji, saj je raznolikost potrebna. Pohvalila je občino za pristop k 

ohranitvi dimnika. Prisotne za rešitev Frnaže pa je pozvala k potrpljenju in ljubezni. 

Božo Batistič se je strinjal s Srečkom Simčičem v smislu, da manjka dialog in da je potrebno 

najti stične točke. Županu je povedal, da ni prav, da navija za prvi predlog, saj mora prisluhniti 

ljudem, ki živijo v Biljah. Dodal je še, da je Frnaža ponos Bilj. 

Župan je pojasnil, da se zaveda, da je župan vseh občanov. Obžaloval je, da so se pojavili 

transparenti, ki enačijo Biljence z ovcami ter povedal, da si Biljenci tega ne zaslužijo in da 

Biljenci absolutno niso ovce. Glede investitorja pa je povedal, da bi bil zelo vesel, če bi imeli 

še pet podobnih ponudb, ki bi prikazovale realno rešitev Frnaže. Dodal je še, da tudi nova 

delovna mesta niso zanemarljiva. Povedal je tudi, da dosedaj še pri nobenem projektu niso bili 

zainteresirani občani tako obveščeni od samega začetka dalje, kot je to pri projektu 

potencialnega investitorja Stopa, d.o.o.. 

Maja Silič je vprašala, če bo cenitev šele pripravljena in kako bo izveden javni razpis, če se ne 

ve cene. 
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Župan je pojasnil, da se cenitev izvede, ko je znano kaj se proda. Če se dogovori, da se proda 

dve tretjini Frnaže bo cenilec to ocenil, nato bo šlo po postopku načina prodaje. Če je ocenjena 

vrednost do 20.000 EUR se izvede direktno prodajo, če je vrednost nad 20.000 EUR pa sledi 

javna dražba. 

Šalini Mozetič je pripomnila, da občina cenitev prireja glede na vrednost, da se kvadratura 

prireja tako, da bo vrednost objekta pod 20.000 EUR. 

Župan je povedal, da cenilec stoji za svojo cenitvijo in da je vrednost odvisna glede na dogovor 

kakšna površina Frnaže bi ostala v občinski lasti tudi v bodoče 

Nelido Nemec je zanimalo, da če govorimo o obeh predlogih kaj in koliko bi občina prodala. 

Župan je odgovoril, da je najprej potrebno ugotoviti kateri predlog dobi podporo. Nato je 

pojasnil, da je bilo na zadnjem zboru občanov prisotnih 78 občanov. Glasovalo je 11 občanov 

za prvi predlog ter 22 občanov za drugi predlog, ostali niso glasovali. Tak rezultat glasovanja 

ni zadoščal, da bi to lahko šteli kot mnenje zbora občanov in o tem je bil obveščen tudi Občinski 

svet. 

Istok Saunig je za konec povedal, da mu je osebno ljubši predlog delovne skupine. Pojasnil je, 

da je bilo leta 2013 podpisano pismo o nameri prodaje opekarne občini in da Svet KS Bilje o 

tem ni bil seznanjen. Povedal je še nekaj očitkov na račun svetnikov, in tudi pohvalil župana v 

smislu, da je za Bilje naredil tudi dobro kot svetnik, vendar se dobro hitro pozabi, slabo pa ne, 

in da mu ni vseeno kaj se dogaja s Frnažo in da ni kulturno dajati transparente z ovcami, saj 

on ni ne ovca ne oven. Mitovskemu je povedal, da v Biljah s svojo dejavnostjo ni zaželen in da 

mu to pove brez dlake na jeziku. 

Bore Mitovski je javno povedal, da  je v Bilje prišel zaradi plina, ker pa vidi, da njegov predlog 

ne bo podprt, se bo umaknil.  Na sodelovanje z delovno skupino je pripravljen, povedal je še, 

da sama proizvodnja ni nevarna in da je trenutno edini, ki lahko popravi streho. 

Primož Nemec je povedal, da je danes najpomembnejši dan za Frnažo, saj se objekt lahko 

razvrednoti ali pa se ustvari zgodbo, ki bo zanamcem več pomenila kot nam samim. Spomnil 

je na povabilo župana za sodelovanje s strokovnjaki, tako bi uresničili vizijo, ohranili in 

nadgradili projekt. Pozval je, da je potrebno podpreti projekt, ki ne odtujuje Frnaže Biljencem 

in da bo za prodajo vedno čas. Izpostavil je problem občinske koalicije, ki je izglasovala projekt 

prodaje družbi Stopa d.o.o.. Župana je vprašal zakaj ni upošteval predloga za sklic zbora 

občanov ter vseeno dal svetnikom možnost glasovanja. 

Župan je povedal, da gre za zavajanje, da v Občinskem svetu ni koalicije, niti opozicije ter da 

je na zadnji seji Občinskega sveta, ob sprejemu dnevnega reda na vprašanje svetnice SD 

Mojce Merkun razložil, kako bo potekalo glasovanje pred potrditvijo dnevnega reda. Dnevni 

red so svetniki soglasno potrdili. Podpisi za sklic zbora občanov, pa so bili izročeni tik pred 

glasovanjem, pri točki dnevnega reda, ki je obravnavala predloge o rešitvi Frnaže, kar pa je 

bilo prepozno, da bi točko umaknil iz dnevnega reda. Občinski svetniki pa so glasovali o tem, 

kateri projekt podpirajo. 

Predsednica KS Bilje Ingrid Praznik je povedala, da je na zadnji seji Občinskega sveta 

počakala do odprte razprave na kateri je predstavila pismo krajanov, nato je svetnike vprašala, 

če imajo moč glasovati za Biljence. Odgovor svetnikov je bil da bodo glasovali, sama pa se s 

tem ni strinjala. 
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Župan je povedal, da svetniki morajo poznajo statut in poslovnik ter kako poteka sprejem 

dnevnega reda na podlagi katerega poteka seja ter tudi vsa glasovanja, ki so skladna z točkami 

dnevnega reda same občinske seje. 

Nato je razpravo zaključil in predlagal glasovanje o prvem sklepu: 

Sklep št. 1 

Zbor občanov naselja Bilje podpira predlog rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže 

Bilje, ki ga je pripravilo podjetje Stopa d.o.o. pod točko 1. dnevnega reda. 

Prisotni so 104 krajani Bilj, 11 jih je glasovalo ZA. 

Sklep št. 2 

Zbor občanov naselja Bilje podpira predlog rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže 

Bilje, ki ga je pripravila Delovna skupina za pripravo vsebin pod točko 2. dnevnega reda. 

Prisotni so bili 104 krajani, 60 jih je glasovalo ZA. 

Skladno z 2. odstavkom 85. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (UPB, Uradni list RS, 

št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016) je ugotovljeno, da je Zbor občanov naselja Bilje dne 8.4.2016 

sprejel drugi predlagani sklep. 

Zbor občanov se je zaključil ob 21.20 uri. 

Zapisala:                                                                                             Predsedujoči: 

Danjela Cijan                                                                                      Mauricij Humar 

                                                                                            Župan Občine Miren-Kostanjevica 


