
 
Zapisnik_16_redne_seje_osnutek  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 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila v četrtek, 10. marca 2016 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž 
Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, Tihomil Pahor, Roman Tomšič, Vojko Urdih, Jelka 
Majcen, Jasna Kos, Aleš Batistič in Robert Gajser. 
 
Opravičeno odsotni: Branko Orel. 
 
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Blanka 
Šuler – zunanja svetovalka za okolje in prostor, Roberta Filipič – višja svetovalka za družbene 
dejavnosti, Danijela Kosovelj – ravnateljica OŠ Miren, Majda Obreza – računovodja OŠ Miren, 
Tanja Golja – predstavnica RRA Severne Primorske, Borče Mitovski – direktor družbe Stopa 
d. o. o., Primož Nemec – predsednik Delovne skupine za obnovo Frnaže, Silvester Medvešček 
- poročevalec in Danjela Cijan – zapisničarka. 
 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) in Vanja Trkman (Radio 
Robin). 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 14 svetnikov in svetnic ter da 
je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev zapisnika, 
in sicer:  

Sklep št. 9000-2/2016-3 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Mojca Merkun in 
2. Jelka Majcen.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani sklep.  
 
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega 
sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o zapisniku.  
 

Sklep št. 9000-1/2016-4 
Občinski svet potrdi zapisnik 15. redne seje v predlaganem besedilu. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic, ki so z glasovanjem potrdili predlagani 
zapisnik.   
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se je prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je vprašala, kaj bo predstavljeno v 9. točki. 
Župan je pojasnil, da bosta pod 9. točko predstavljena oba predloga za reševanje Frnaže v 
Biljah. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:   
Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje  

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 15. redne seje, 

3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Sklep o imenovanju predstavnika za reševanje pritožb občanov na postopke policistov; 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 – obravnava in sprejem po skrajšanem 
postopku, 

6. Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2015 – informacija, 
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 

programov, kulturnih projektov, ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Miren-Kostanjevica, 

8. Predstavitev aktualnih in bodočih razpisov na ravni Ministrstev RS in Evropske unije 
primernih za občine, 

9. Predstavitev dveh predlogov za reševanje Frnaže v Biljah, 
10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra, 
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.   
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana 
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah (Dom krajanov Kostanjevica na Krasu, 
Vrtec Bilje, Frnaža Bilje in javni razpisi za sofinanciranje športov v letu 2016 in mladinskih 
programov v letu 2016)  za obdobje od 4.2.2016 do 10.3.2016, ki je sestavni del gradiva. 

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: Svetnica Jelka Majcen poda Poročilo 
Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, ki je sestavni del gradiva. Pove, da je odbor 
pod točko 3. Razno sprejel sklep oz. pobudo, da občinska uprava preveri zakonske 
podlage za obdavčitev kmetijskih objektov za pridobitno dejavnost in ugotovitvam 
ustrezno ukrepa. Župan je povedal, da je pobuda smiselna in da bo na naslednji seji 
predlagana rešitev. 

c) Poročila članov svetov zavodov: Vojko Urdih poda poročilo o delu javnega zavoda 
Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno varstvo za leto 2015. 
Tihomil Pahor poda poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica, 
Zobozdravstveno varstvo, kjer so prejeli informacijo o porabi presežka, sprejeli 
poslovno poročilo za leto 2015, predlog presežka prihodkov nad odhodki,   
Silvester Medvešček poda poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica (soglasje za letni plan 2016 in predstavi nove člane sveta zavoda). 
Tjaša Klavora poda poročilo o delu Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) za 
območje Nove Gorice, ki ji ga je posredovala predstavnica Ivanka Kosta, kjer so 
obravnavali poročilo o delu 2015, finančno poročilo 2015 in plan dela 2016. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan poda odgovore na pobude in vprašanja 15. 
redne seje Občinskega sveta.  
 
Glede pobude Mojce Merkun (označitev delov Mirna): pove, da si hišne številke v Mirnu ne 
sledijo v zaporedju, označevalne table bi zato bile nepregledne, zato bomo nadaljevali z 
ustrezno analizo in iskanjem ustrezne rešitve. 
 
Glede pobude Roberta Gajserja (ureditev sistema ulic): pove, da to predstavlja strošek za 
občane (novi osebni dokumenti) in da smo sedaj v fazi pridobivanja ocene stroškov, 
razmišljamo tudi o anketi za občane. 
 
K razpravi se je prijavil svetnik Robert Gajser, ki je vprašal ali je možno označiti samo nove 
dele naselja Miren, stari deli naselja ostanejo kot so. Župan je povedal, da je občinska uprava 
rešitev obravnavala celostno, v kolikor pa bi nastalo novo naselje (nov zazidalni okoliš) bi lahko 
to označili z ulico, vendar bo najprej potrebno ugotoviti, če je to smiselno.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep št. 9000-2/2016-2 

Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja svetnikov iz 15. redne 
seje Občinskega sveta. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic, ki so z glasovanjem potrdili predlagani 
sklep.   

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 15. redne seje 

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

 
Sklep-u št. 9000-2/2016-3 

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

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 4 Sklep o imenovanju predstavnika za reševanje pritožb občanov na postopke 
policistov 

Uvodno obrazložitev poda direktorica občinske uprave, ki je sestavni del gradiva. Poročilo 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavi Jasna Kos. Pove, da je 

komisija sprejela naslednji sklep, ki ga prebere: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da se za predstavnika za 
reševanje pritožb občanov na postopke policistov imenuje Valko Peršič, Bilje 123, 5292 
Renče.« 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
SKLEP št. 030-2/2016-3 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga za predstavnika Občine Miren-
Kostanjevica v senatih za reševanje pritožb zoper policiste Valka Peršiča iz Bilj 123, 
5292 Renče. 

II. 
Ta sklep začne veljati takoj. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 5 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Miren Kostanjevica za leto 2016 – obravnava in sprejem po skrajšanem 
postopku 

Uvodno obrazložitev poda Blanka Šuler, obrazložitev je sestavni del gradiva. Svetnica Jelka 
Majcen poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, pove, da je odbor sprejel sklep, 
ki se glasi: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 
– Kostanjevica, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3a Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica.«  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

 
SKLEP št. 350-37/2014-37 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren – Kostanjevica. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov 

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2015 - informacija 

Ravnateljica OŠ Miren predstavi letno poročilo OŠ Miren za leto 2015 in šolsko leto 2014/2015, 
Majda Obreza pa finančno poročilo. Obrazložitev je sestani del gradiva.  
 
K razpravi se prva prijavi svetnica Jelka Majcen, ki jo zanima, če se podatki nanašajo na dan 
31. 12. 2015 in kolikšen je znesek terjatev, za katere se predvideva, da ne bodo plačane. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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Majda Obreza pove da se podatki nanašajo na dan 31. 12. 2015 in da 9.000 EUR terjatev 
predstavljajo samo starši (tisti, ki so že vodeni preko sodišča in jih tudi tako ni mogoče iztirjati).  
 
Jelka Majcen je vprašala še kako se financira kuhinja in kdo pokrije razliko stroškov za plače. 
Majda Obreza je pojasnila, da se kuhinja financira iz občinskih in državnih sredstev, pa tudi iz 
tržnih dejavnosti ter da razliko stroška za plače pokrije občina in šola sama. 
 
Jelka Majcen pripomni še, da je veliko kritik glede dela šolske kuhinje, saj npr. zmanjkuje 
kosila, zato prosi, da se do naslednje seje pripravi eno kratko analizo o tem. Ravnateljica pove, 
da bodo o tem pripravili analizo. 
 
Jelka Majcen za konec pohvali še modelarski krožek. 
 
Svetnik Ferfolja pa pohvali rezultate učencev in visoko stopnjo znanja.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-2/2011-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu OŠ Miren v 

letu 2015.  
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 
programov, kulturnih projektov, ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič. Obrazložitev je sestavni del gradiva. Poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti poda še svetnik Bogomir Nemec, ki prebere sprejeti sklep, ki 
se glasi: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične 
kulture v Občini Miren-Kostanjevica z naslednjimi dopolnitvami:  
- 4. člen predlaganih sprememb pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »V 22. členu se 
besedilo točke 4 črta (brez tabele).«  
- Dodati je potrebno nov člen sprememb, ki se glasi: »13. člen pravilnika se spremeni tako, da 
se glasi: »Izvajalci oz. organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, so dolžni posredovati 
informacijo o dogodku najkasneje do 25. v mesecu za naslednji mesec na e- naslov 
info.temnica@siol.net in tajnistvo@miren-kostanjevica.si.« 
Poročilo je sestavni del gradiva. 
 
Prva se k razpravi prijavi svetnica Ingrid Praznik, ki pove, da pozdravlja nov pravilnik. Izpostavi, 
da bo po novem plačilo honorarjev nakazano na društvo, kjer pa manjka postavka plačilo za 
honorar. Opozori še na velike spremembe v honorarju, iz 29 EUR bruto na 18 EUR bruto.  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
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Roberta Filipič pojasni, da zneski ostajajo enaki.  
 
Župan je pojasnil, da je občina do sedaj plačevala umetniške vodje posebej ter delovanje 
društva posebej. Sedaj bo to izenačeno s športnimi društvi, višina proračunske postavke za 
ljubiteljsko kulturo pa se ni zmanjšala in ostaja enaka. Društva pa se lahko sama odločijo o 
višini nagrade zborovodjem.  
 
Svetnica Mojca Merkun je opozorila, da se z novim pravilnikom tvega, da se izgubi dobrega 
umetniškega vodjo, zato je predlagala, da se to še enkrat predela. 
 
Župan je odgovoril, da sta bila v zvezi s tem dva sestanka ter da je bil dosežen konsenz s 
predsedniki kulturnih društev, ki so se s predlaganimi spremembami strinjali. Dodal je še, da 
določeni umetniški vodje delujejo tudi ljubiteljsko. 
 
Svetnik Bogomir Nemec je povedal, da je Odbor za družbene dejavnosti razumel, da gre za 
bolj pregledno točkovanje. Predlagal je, da se v pravilniku oziroma pogodbi poišče neko 
zagotovilo. 
 
Ingrid Praznik je predlagala, da se do naslednje seje pripravi preglednico, kakšni so bili zneski 
prej in kakšni bodo po novem pravilniku. 
 
Župan je povedal, da se bo to videlo šele po razpisih, še enkrat je poudaril, da ostaja višina 
postavke za ljubiteljsko kulturo enaka kot doslej. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

 
S K L E P št. 007-0002/2016 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - 

Kostanjevica. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov  

Za 11 

Proti 1 

Ni glasoval/a 2 

 

Ad 8 Predstavitev aktualnih in bodočih razpisov na ravni Ministrstev RS in Evropske 
unije primernih za občine 

Uvodno obrazložitev podata župan in Tanja Golja iz Regijske razvojne agencije Severne 
Primorske. 
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Gajser in predstavi sprejeti sklep:  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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»Odbor za gospodarstvo in proračun se je seznanil s predstavitvijo aktualnih in bodočih 

razpisov na ravni Ministrstev RS in Evropske unije primernih za občine.« Poročilo je sestavni 
del gradiva. 
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Zvonko Ferfolja, ki vpraša, kaj pomeni, da smo izgubili dve 
leti, saj naša vlada še ni objavila razpisov. Tanja Golja je povedala, da se je R Slovenija začela 
pozno pogajat z Evropsko komisijo, ter da so že bili objavljeni prvi razpisi za trajnostne urbane 
strategije in da bo sedaj večina podpore namenjene mestnim občinam. S tem pa kar se v 
okviru programskega obdobja zamuja se podaljša kot je bilo zamaknjeno. Predlaga, da bo 
aplikacijo o razpisih (naslov spletne strani) posredovala na občino. 
 
Svetnica Mojca Merkun je vprašala ali se razpisi nanašajo tudi na male podjetnike? Tanja Golja 
je navedla primer Idrije in pojasnila, da se mali podjetniki lahko vključijo preko občine. 
 
Svetnik Gajser je vprašal koliko evropskih sredstev bo namenjenih za projekt Revitalizacija 
reke Vipave in v kolikšnem deležu so projekti sofinancirani iz evropskih sredstev, v kolikšnem 
pa iz občinskih sredstev? 
Tanja Golja je povedala, da gre za dva projekta in sicer 2,5 mio EUR za razvoj zelene 
infrastrukture in 2,5 mio EUR za protipoplavne ukrepe. Glede deleža financiranja pa da je 85% 
evropskih sredstev, 15% pa morajo zagotoviti partnerji. 
 
 K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep - u št. 9000-2/2016-5 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica se seznani s predstavitvijo aktualnih in 
bodočih razpisov na ravni Ministrstev RS in Evropske unije primernih za občine. 

 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov 

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Predstavitev dveh predlogov za reševanje Frnaže v Biljah 

Uvodno obrazložitev podajo župan,  direktor družbe Stopa d. o. o. Borče Mitovski in predsednik 
Delovne skupine za obnovitev Frnaže Primož Nemec, ki predstavita projekta za obnovo 
Frnaže. Obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun in predstavi sprejeti sklep: 
»Odbor za gospodarstvo in proračun se je seznanil z obema predlogoma za reševanje Frnaže 
v Biljah.« Poročilo je sestavni del gradiva. 
 
Prva se k razpravi prijavi svetnica Ingrid Praznik, ki pove, da je danes s strani volivcev iz Bilj 
prejela dopis, ki ga prebere. Iz njega izhaja, da ti prosijo za ponoven sklic zbora občanov in 
točno pojasnitev pravil glasovanja na zboru občanov ter predstavitev obeh predlogov. 
 
Župan pove, da bo to vzel na znanje, da se bo s svetom KS Bilje dogovoril za primeren termin.  
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Svetnica Jasna Kos pove, da je župan na zboru občanov rekel, da noben glas ni obvezujoč, 
zato tudi sama ni glasovala. 
 
Župan pove, da je glasovanje zbora krajanov veljavno, a neobvezujoče za občinski svet, ki 
edini sprejema obvezujoče sklepe.  
 
Svetnik Roman Tomšič pove, da je bil na ogledu objekta in da je treba stvari čim prej spraviti 
v red. 
 
Svetnik Ferfolja je predlagal, da ima občina že narejene razvojne načrte, ki naj se jih najprej 
oštevilči in temu tudi sledi. 
 
Svetnik Urdih pove, da so prioriteta šola, vrtci, Kulturni dom v Kostanjevici na Krasu, ter da je 
potrebno pogledati tudi kolikšna je zmožnost občine in nato temu slediti. Opozoril je na Cerje 
in  druge nedokončane projekte v občini. 
 
Svetnik Stojan Cotič je povedal, da podjetje Stopa d. o. o. zagotavlja, da dobimo obnovljen 
objekt. V primerjavi s projektom Delovne skupine, ki je vsebinsko zelo bogat, ampak finančno 
ni uresničljiv, saj nima virov financiranja kot tudi ne finančne časovnice. 
 
Svetnik Bogomir Nemec označi projekt delovne skupine za vizionarski. Spraševal se je, kako 
je mogoče izpeljati tak projekt, če občina ne bo sodelovala. Opozoril pa je na OŠ Miren, ki 
najbolj odstopa (po izgledu in opremi) od primerljivih OŠ (Dobrovo, Dobravlje) in je daleč 
najbolj potrebna prenove. 
 
Župan je povedal, da občina mora biti zraven. 
 
Primož Nemec je povedal, da je »privatnika« zelo težko iskati, saj časovnica še ni padla. Tak 
projekt pa išče človeka, ki bi prevzel komercialni del. Lažje in jasneje bi bilo, če bi dobili 
arhitekta (pro bono), ki bi izdelal idejo. 
 
Svetnik Sebastjan Mozetič je direktorja družbe Stopa d. o. o. vprašal o 1. fazi proizvodnje – 
razmaščevanje, kjer nastajajo fosfati, izpostavil je problem čiste vode. Vprašal je še, ali se ne 
bi dalo iz obeh predstavljenih projektov izluščiti najboljše? 
 
Borče Mitovski je glede razmaščevanja povedal, da gre za zaprti sistem, vse skupaj se opere 
v kadi, precedi, odpad se odda in ta nima stika z zunanjostjo.  
Glede združitve projektov pa je povedal, da je združitev nemogoča, saj oba predstavnika stojita 
na nasprotnih bregovih. 
 
Stojan Cotič je glede prašnega barvanja navedel primer Švedskega podjetja in zatrdil, da smo 
glede tega lahko mirni. 
 
Mojca Merkun je menila, da je mnenje občanov pomembno, in da družba Stopa d. o. o. samo 
obljublja ter da projekt delovne skupine zahteva več časa, tudi prefinanciranje. Povedala je še, 
da objekt Frnaža ni požarno varen in da cenitev sosednjih zemljišč tudi še ni bila izvedena, 
zato je mnenja, da se ne mudi s sprejemanjem odločitve prav danes.  
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Župan je pojasnil, da se danes odločamo, ker je Frnaža v lasti občine in propada ter predstavlja 
nevarnost za mimoidoče. Povedal je tudi, da je zbor občanov v Biljah jasno povedal, naj o tem 
odloči Občinski svet, ter da bi tak zbor moral biti že pred tremi leti, ko je občina to dobila v last. 
Glede garancij, pa je pojasnil, da bo pogodba pravno tako napisana, da če v določenem roku 
investitor (npr. družba Stopa d. o. o.) objekta ne bo obnovil, ta ponovno preide v last občini. 
Glede cenitve je pojasnil, da je v proračunu ocenjena vrednost. Dodal je še, da bo Občinski 
svet danes odločal, saj je od imenovanja Delovne skupine za obnovo Frnaže preteklo leto dni, 
ko se ni nič naredilo, ko pa je prišla družba Stopa d. o. o., se je tudi ta prebudila, zato je danes 
čas, da občinski svet o tem odloči. 
 
Ingrid Praznik je vprašala, kaj bo z volivci iz Bilj, če bomo danes glasovali, saj ti želijo še eno 
predstavitev. 
 
Župan je pojasnil, da ima danes Občinski svet možnost izglasovati sklep, na zboru občanov 
pa bo ta predstavljen. Povedal je še, da pobuda danes cel dan ni prišla do njega, zato bo to 
dal na glasovanje. 
 
Ingrid Praznik je opozorila, da volivci želijo, da svetniki upoštevajo njihovo mnenje. 
 
Svetnik Gajser je poudaril, da sta oba predloga tvegana tako za občino kot za investitorja. 
Vprašal je, zakaj se ni razpravljalo o delu delovne skupine. 
 
Župan je povedal, da je poročilo delovne skupine prispelo na občino 18. 2. 2016 v pravno 
neformalni obliki ter da je možnost o tem razpravljati danes, kakor je bila tudi v ponedeljek na 
Odboru za gospodarstvo in proračun. 
 
Svetnik Gajser je pripomnil, da je šola prioriteta, vendar ta ne spada v razvojni program.    
 
Ingrid Praznik je vprašala svetnike, če si upajo glasovati in krojiti bodočnost ljudi, čeprav ne 
poznajo njihovega mnenja. 
 
Aleš Batistič je povedal, da si je že prejšnji občinski svet prizadeval za ohranitev dimnika in 
ureditev muzeja opekarstva, kar predvideva tudi projekt družbe Stopa d. o. o., zato ne vidi 
zadržkov. 
 
Mojca Merkun je vprašala, kakšne so obveze o glasovanju. 
 
Župan je pojasnil, da takšne kot za ostala glasovanja. 
 
Svetnik Gajser je predlagal, da se pred glasovanjem sejo prekine za pet minut, zaradi posveta 
skupin o glasovanju. 
 
Župan je razpravo zaključil in predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep - u št. 9000-2/2016-6 

Sejo občinskega sveta se prekine za pet minut zaradi posveta o glasovanju sklepov 9. 
točke. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov 
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Za 6 

Proti 8 

Ni glasoval/a 0 

 
Ker sklep ni bil sprejet, je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 030-8/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s predlogom rešitve objekta 

Frnaže Bilje, ki ga je pripravilo podjetje Stopa, d.o.o. 
Občinski svet podpira predlagano rešitev. 

 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov  

Za 9 

Proti 3 

Ni glasoval/a 2 

 
Ker je bil prvi sklep izglasovan, se o drugem predlaganem sklepu niti ne glasuje. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je županu izročila pismo z zbranimi podpisi krajanov Bilj. 
 

Ad 10 Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra 

Uvodno obrazložitev poda Tjaša Klavora. Obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga sprejem naslednjih sklepov 
 

Sklep št. 478-14/2016-1  
 Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 

1950/1 k. o. 2328-OPATJE SELO  
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, svetnik Gajser 
je začasno odsoten 

 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 478-13/2016-1  

  Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
 pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1030/0, 1033/0 

in 1050/0 vse k. o. 2334-LIPA. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, svetnik Gajser 
je začasno odsoten 

 

Za 13 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 478-13/2016-1  

 Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1691/0 k. o. 
2330 - SELA NA KRASU.  
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, svetnik Gajser 
je začasno odsoten 

 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

  

Ad 11 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
Svetnica Jasna Kos, je vprašala kdaj se bo delala sanacija potoka na Rusi poti in če je 15.000 
EUR predvidenih za most? 
 
Župan je povedal, da je najprej potrebno pridobiti zemljišče in da so z družbo Hydrotehnik d. 
o. o. v pogovoru, ni pa še izgledov kdaj se bo začelo z deli, letos verjetno ne, za naslednje leto 
se pa še ne ve, ter da je za to sanacijo in most predvidenih 15.000 EUR. 
 
Matevž Marušič je vprašal, kdaj se bo uredila pot Lokvica – Italija? Župan je povedal, da se 
čaka ponudbo za proti zdrsno prevleko.  
 
Matevž Marušič je vprašal še glede Odloka o oskrbi s pitno vodo. Občinska uprava naj bi 
namreč obvestila tiste podjetnike, ki so se jim močno podražili računi.  
Župan je povedal, da so taki podjetniki napoteni na družbo Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica oziroma na družbo Kraški vodovodi d. o. o., kjer jim bodo povedali kako pripraviti 
elaborat, da se te priključke zamenja. Na pobudo županov se bo na vlado posredovalo predlog 
za spremembo uredbe, ki ni pravična. 
 
Matevža Marušiča je zanimalo še kako je s povračilom teh stroškov. Župan je povedal, da se 
bomo o  tem pogovarjali, ko bodo prošnje. 
 
Mojca Merkun je povedala, da je že pred časom dala predlog, da se sprejeti predlogi objavijo  
na enem mestu in ali je občina o tem razmislila. 
Župan je povedal, da sedaj še nimajo predloga in da ga bodo izdelali. 
 
Mojco Merkun je zanimalo še kdaj bosta zamenjani dve svetilki na koncu Vrtoč, na to je 
opozorila že lani. 
Župan je povedal, da je bilo glede tega rečeno, da jih bodo zamenjali in bo sam preveril kako 
je s tem. 
 

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


 
Zapisnik_16_redne_seje_osnutek  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 

   12 

 

Svetnik Tihomil Pahor je predlagal postavitev prometnega znaka prepovedano parkiranje za 
kamione na cesti Lokvica – Italija. 
Župan je predlagal, da bo občina stopila v kontakt z Občino Sovodnje ob Soči. 
 
Svetnika Vojka Urdiha je zanimalo, kdaj se bo začelo z energetsko sanacijo Zdravstvenega 
doma v Kostanjevici, opozoril je tudi na problem lastništva. 
 
Župan je povedal, da je lastnik neko ljubljansko podjetje ter da pravnica sedaj išče historični 
izpis, saj bi kos zemljišča nujno potrebovali za obračališče. Najprej je potrebno ugotoviti na 
kakšen način je bilo to zemljišče preneseno na ljubljansko podjetje. 
   
Ingrid Praznik je predlagala postavitev tabel z napisom Občina Miren - Kostanjevica na ključnih 
točkah vstopa v občino. 
 
Župan je povedal, da mora biti tabla rjave barve na državnih cestah in da je potrebna projektna 
dokumentacija, ki jo DRSC potrdi, to je v postopku, potreben pa je še nov rebalans proračuna. 
 
Svetnik Nemec je poročal še o pobudah Odbora za družbene dejavnosti in sicer, da bi bilo 

smotrno prevetriti razpisno dokumentacijo razpisa za šport; pomoč društev (ki so sofinancirana 

iz občinskega proračuna) pri izvedbi občinskih prireditev in naravnih nesrečah (poplavah); 

organizacija dobrodelnega športnega tekmovanja s strani obeh nogometnih društev, izkupiček 

pa bi šel npr. za poplačilo odprtih terjatev OŠ Miren ter na prejšnji seji sprejeti sklep o odstopu 

ene sejnine članov odbora.  

 
Svetnik Gajser je vprašal, kako je s smetiščem ob obvoznici iz krožišča proti Šempetru (tam 
nekdo odlaga gradbeni material) in kaj je naredila inšpekcija. Povedal je še, da bo verjetno 
potrebna deratizacija v kanalizaciji. Opozoril je na ustanovitev Javnega zavoda za turizem, ki 
ga ustanavlja MONG v sodelovanju z drugimi občinami, vendar naše občine ni zraven. 
 
Župan je glede smetišča povedal, da bo jutri urgiral na Medobčinski inšpektorat.  
Glede deratizacije pa, da v družbi  Vodovodi in kanalizacija d. o. o. niso nič opazili ter da jih bo 
o tem vprašal.  
O ustanavljanju javnega zavoda za turizem je pojasnil, da so se župani dogovorili, da osnutek 
pripravi MONG in ga da v prvo branje. Skupen zavod naj bi združil skupno ponudbo, direktor 
bo za eno leto imenovan kot v. d., nato se bo videlo kako naprej.    
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato je župan zaključil zadnjo točko. 
 
Zaključeno ob 22.40 uri. 
 
 
Zapisala                             Župan 
Danjela Cijan                                 Mauricij Humar 
 
 
Overitelji 
Mojca Merkun                                    Jelka Majcen 
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V Mirnu, 10. 3. 2016 
Številka: 9000-2/2016-7 
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