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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 Miren 
Občinski svet 
 

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

ki je bila v torek 18.03.2008 ob 17.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Benjamin Klančič, 
Fabjan Vičič, Stanko Mužina, Bogdan Jazbec, Darjo Spačal, Jožef Stepančič, Aleš Batistič, 
Stojan Cotič, Stanko Mužina, Adrijan Spačal in Peter Budin. 
Opravičeno odsotna: Matjaž Nemec in Branko Orel.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, 
predstavnici medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) in Zdenka Tomulič (Radio 
Koper).  
 
Župan pozdravi prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 12 svetnikov ter da je s tem sklepčnost 
zagotovljena.  
 
Župan predstavi vsebino zapisnika 9. redne seje občinskega sveta in predlaga razpravo.  
 
Svetnik Medvešček predlaga spremembo njegovega izvajanja pri točki pobude in vprašanja 
svetnikov in sicer naj se napiše: »Svetnik Medvešček se zahvali županu za obrazložitev 
glede ČN Vrtojba, pravi pa, da bi morali sklep, ki ga je občinski svet sprejel v juliju upoštevati 
že v postopkih izdelave projekta čistilne naprave.« 
 
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato je župan predlagal glasovanje. Prisotnih je bilo 12 
svetnikov, ki so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 9. redne seje s predlagano 
spremembo.  
 
Župan nadalje predstavi zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta in predlaga razpravo.  
 
Svetnik Klančič predlaga spremembo pri sklepu, sprejetemu glede čistilne naprave in sicer 
naj se 3. točka sklepa glasi kot sledi: »Pri projektiranju čistilne naprave in določanju 
volumnov zadrževalnikov pred čistilno napravo naj se upošteva lokalne meteorološke pogoje 
in volumen zbirnih dovodnih kanalov v čistilno napravo ob Vrtojbici«. 
 
Svetnik Cotič dopolni svoje izvajanje v zadnjem odstavku na 7. strani zapisnika, s tem da se 
pred piko zapiše naslednje besedilo: » zakaj je pri vrednosti zemljišča razlika v razponu  med 
120.000 € in 900.000 € ?«. Pove, da so tudi dobili pojasnilo gospoda Lovriča, da je družba 
Vodovodi in kanalizacija v celoti lastnica zemljišča.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje. Prisotnih je bilo 12 
svetnikov, ki so z dvigom rok potrdili zapisnik 4. izredne seje z zgoraj navedenimi 
spremembami.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Župan predstavi dnevni red in predlaga razpravo.  
 
Svetnik Medvešček meni, da je dnevni red zelo obsežen in bi lahko opravili dve seji s toliko 
točkami. Sam bi predlagal dodatno točko in sicer plan dela občinskega sveta. Pravi, da bi se 
bilo potrebno dogovoriti, koliko sej bomo imeli, v roku 6 mesecev od sprejema statuta je 
treba sprejeti nekaj aktov in sicer Pravilnik o upravljanju z nepremičninami, Pravilnik o 



10.redna seja  2 

pokopališkem redu. Poleg tega misli, da je nujen Odlok o spominskem parku Cerje. Misli, da 
bi morali to obravnavati  na naslednjih sejah. Predlaga dodatno točko in sicer plan dela 
občinskega sveta. Opozori tudi na gradivo, ki je bilo pomanjkljivo. Meni tudi, da bi morali 
gradivo za proračun dobiti svetniki hkrati kot ga dobi predsednik Odbora za gospodarstvo in 
proračun, kljub temu, da so vključene kasneje še spremembe.  
 
Župan se strinja, da se obravnava plan dela občinskega sveta, vendar predlaga, da se to 
stori pod točko pobude in vprašanja svetnikov.  
 
Svetnik Jazbec opozori, da je bil že v lanskem letu sprejet sklep, da se naredi program dela 
občinskega sveta, ki pa ga še ni. Zaradi tega je tudi na tej seji toliko točk dnevnega reda.  
 
Svetnik Spačal Adrijan predlaga, da ne vidi velikega problema v tem in predlaga, da se točka 
vključi kot  3. točka. Dodatno pove, da bo ob 19.30 uri zapustil sejo zaradi službenih 
obveznosti.  
 
Svetnik Klančič pravi, da se prej obravnava proračun in se plan dela občinskega sveta vključi 
kot 6. točka dnevnega reda.  
 
Župan se strinja, vendar meni, da se določi plan dela za spomladanski del.  
 
Svetnik Medvešček se z županom strinja in pravi, da se je nujno dogovoriti o zadevah, ki jih 
je nujno obravnavati.  
 
Župan predlaga glasovanje. Glasovalo je 12 svetnikov, ki so soglasno potrdili naslednji 
dnevni red: 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Imenovanje overiteljev zapisnika,  
3. Poročilo predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
4. Obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica – prvo 

branje, 
5. Obravnava predloga proračuna Občine Miren-Kostanjevica - prvo branje, 
6. Obravnava in sprejem plana dela občinskega sveta, 
7. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi (skrajšan postopek), 
8. Obravnava in sprejem Sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem regionalnega 

prostorskega načrta, 
9. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju z vsebino osnutka dogovora o pripravi 

regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »Izgradnja skupne čistilne 
naprave ob Vrtojbici«,  

10. Obravnava in sprejem Sklepa o višini povprečnih stroškov opremljanja stavbnega 
zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v občini Miren-Kostanjevica v letu 2008, 

11. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini 
na domu za leto 2008, 

12. Obravnava in sprejem sklepov o prodaji nepremičnin, 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika 
 
Župan predlaga glasovanje o 

sklepu 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in sicer: 
 

1. Peter Budin  in  
2. Benjamin Klančič.  
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Glasovalo je 12 svetnikov. Vsi so potrdili predlagani sklep.  
 
Ad 3 Poročilo predsednikov delovnih teles občinskega sveta 
 
Statutarno-pravna komisija: 
Adrijan Spačal poroča, da od obravnave statuta niso imeli več seje, vendar je že sklicana 
naslednja. Na tej seji bodo obravnavali Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 
Miren in Pravilnik o nagrajevanju za študijske pomoči.  
 
Odbor za okolje in prostor:  
Aleš Batistič poroča, da so imeli sejo odbora 12.03.08. Obravnavali so predloge prodaj 
občinskih zemljišč in pri tem upoštevali mnenje urbanistke in krajevnih skupnosti. Pri vseh 
predlogih so zavzeli pozitivno stališče, razen za parcelo v k.o. Bilje, kjer je bilo tudi mnenje 
krajevne skupnosti negativno.  Pove, da je odstopil z mesta predsednika odbora za okolje in 
prostor. Novega predsednika so sicer že izvolili, vendar izvolitev ni bila v skladu s 
poslovnikom, ker predlagani ni član občinskega sveta. Zato bodo postopek ponovili.  
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo:  
Stojan Cotič poroča, da so imeli sejo odbora v januarju, ko so potrdili Pravilnik o enkratni 
denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica. Predstavi pravilnik in pove, da 
ga bo občinski svet še obravnaval.  
 
Odbor za proračun in gospodarstvo:  
Bogdan Jazbec pove, da bo sam poročal pri obravnavi proračuna. 
 
Odbor za turizem:  
Darjo Spačal poroča, da so imeli sejo v januarju, ko so obravnavali Odlok o turistični taksi in 
ustanovitev komisije, ki naj bi bila zadolžena za pripravo promocijskega materiala, kar je že v 
teku.  
 
Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja: 
Silvester Medvešček poroča, da so se na zadnji seji odbora ukvarjali s pravilnikom o 
dodeljevanju pomoči v kmetijstvu. Pravilnik so posredovali v pregled ministrstvu in tudi dobili 
pripombe. Pravilnik, ki ga  bo obravnaval  občinski svet, bo določal, da se bo razpis izvajal 
drugače kot doslej. Razpis bo v aprilu ali maju in bo odprt , dokler bodo sredstva na 
razpolago.  
 
Ad 4 Obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica – 
prvo branje 
 
Župan pravi, da ima pripombo na 21. člen, sicer pa meni, da bi  poslovnik lahko sprejeli po 
skrajšanem postopku.  
 
Svetnik Spačal pove, da je poslovnik v osnovi usklajen, razen določenih stvari, ki so še za 
popraviti. V 21. členu je potrebno besedo »podžupanoma« spremeniti v »podžupanu«. V 21. 
členu predlaga, da se  3. odstavek črta, ker meni, da ni smiselno navajati, na kakšnem 
mediju se posreduje gradivo ob velikem napredku tehnologije. S tem bi pripomogli k 
racionalizaciji in zmanjšanju dela.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da v kolikor bi poslovnik sprejemali po skrajšanem postopku, bi 
o tem morali odločiti pri sprejemanju dnevnega reda. Glede stališč svetnika Spačala pa pravi, 
da so to njegova stališča in ne stališča Statutarno-pravne komisije. Stališče komisije je bilo 
jasno. Skrajšan postopek je možno speljati samo, če ni bistvenih pripomb na poslovnik.  



10.redna seja  4 

 
Župan predlaga, da se opravi prvo branje. 
 
Svetnica Faganeli sprašuje, zakaj ni bil poslovnik usklajen na statutarno-pravni komisiji? 
 
Svetnik Spačal pravi, da je bil poslovnik usklajen, vendar so se okoliščine nekoliko 
spremenile, kar zadeva gradiva za občinski svet. Omeni tudi, da je v 24. in 27. členu prav 
tako opredeljeno pošiljanje gradiv.  
 
Svetnik Klančič pravi, da je razumel, da niti svetniki ne bodo dobili gradiv v pisni obliki.Zato 
predlaga, da se odstavka v 21. členu ne črtata, popravi pa se samo beseda 
»podžupanoma«.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da  gradiva na portalu občine niso popolna in da se je potrebno 
držati stališča komisije, kjer je bil poslovnik usklajen.  
 
V nadaljevanju svetnik Spačal  obrazloži poslovnik občinskega sveta.  
 
(Svetnik Stepančič pristopi ob 17.50 uri).  
 
Svetnik Budin sprašuje, kaj pomeni termin »istoimenske liste« . Predlaga, da se zadnji 
stavek prvega odstavka 15. člena poslovnika črta, ker meni, da je brezpredmeten oziroma 
nepotreben. Opozori tudi, da niso omenjeni svetniki, ki so izvoljeni na strankarskih listah.  
 
Na vprašanje svetnice Faganeli svetnik Spačal pove, da je nov poslovnik usklajen s starim 
poslovnikom.  
 
Svetnik Medvešček meni, da je potrebno dopolniti zadnji odstavek 132. člena poslovnika, ki 
naj se glasi: »Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno 
pravna komisija ali predsedujoči, odloči svet«. V zvezi s sklicevanjem sej predlaga, da naj se 
napiše, da so seje praviloma sklicane ob osemnajsti uri. Pri točkah glede odborov in komisij 
pa ima pomisleke, ali naj bi vse komisije in odbori imeli 7 članov. O postopku sprejemanja 
proračuna pravi, da je tudi še potrebno razpravljati in razmisliti do naslednje seje. Dodatno še 
predlaga, da se dopolni 106. člen pri sprejemanju rebalansa v smislu, da mora župan 
predlagati rebalans in sklicati sejo ob nastanku dovoljene prekoračitve proračuna, kar je bilo 
opredeljeno tudi v 97. členu starega poslovnika. Doda naj se stavek, ki se glasi: »Rebalans 
proračuna občine župan predlaga v sprejem občinskemu svetu ob nastanku dovoljene 
prekoračitve proračuna.« 
 
Svetnik Klančič sprašuje, kaj pomeni, da o rebalansu ni javne razprave? 
 
Svetnik Medvešček pove, da je to mišljena javna razprava kot pri postopku sprejemanja 
proračuna in ni mišljena razprava na občinskem svetu ali odboru za gospodarstvo in 
proračun.  
 
Svetnik Klančič zato predlaga, da se 2. odstavek 106. člena spremeni in se glasi: »Predlog 
rebalansa proračuna občine obravnava odbor za gospodarstvo in proračun in občinski svet«,  
kar  bo po njegovem mnenju bolj enostavno in razumljivo.  
 
Svetnik Humar ugotavlja, da so v poslovniku navedeni vsi odbori in komisije in njihove 
naloge. Sprašuje pa, kaj se zgodi v primeru, ko se ugotovi, da odbor ali komisija ni potrebna. 
S tem misli na Odbor za mladinska vprašanja. Dodatno pa komentira navedbe v 67. členu 
glede priprave predloga reševanja investicije v objekt na Cerju. Misli, da je ta poslovnik 
zastavljen za daljše obdobje in je ta navedba preveč ozko zastavljena. To bi moralo biti 
zastavljeno na nivoju odbora za turizem.  
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Svetnik Spačal pove, da so tudi o tem razpravljali na komisiji, je pa res, da je ozko 
zastavljeno.  
 
Svetnik Medvešček pove, da se v poslovnik  vključi, kar občinski svet misli, da je potrebno 
vključiti. Glede na priporočila nadzornega odbora glede investicije na Cerju pa je potrebno 
opredeliti, kdo je za to zadolžen. Pravi pa, da je bil sprejet tudi sklep občinskega sveta, kdo 
je za to zadolžen.  
 
Svetnik Klančič misli, da je neodgovorno, da je cela naloga gradnje spomenika naložena 
Občini Miren-Kostanjevica glede na to, da so tudi partnerji pri projektu. Problem bo tudi v 
vzdrževanju objekta, ko bodo nastajali tudi veliki stroški. Tega si občina ne more privoščiti. 
Potrebno je ustanoviti konzorcij v sklopu partnerjev projekta.  
 
Župan meni, da bo upravljanje objekta prešlo v naloge pokrajine.  
 
Svetnik Medvešček o ukinjanju odborov ali komisij, ki so nepotrebne pove, da je v poslovniku 
določba, ki pravi, da se lahko na predlog 4 svetnikov ali župana s sklepom občinskega sveta 
le-ta ukine.  
 
V zvezi s številom članov v odborih in komisijah svetnik Jazbec pove, da sam nasprotuje, da 
bi bili v Odboru za gospodarstvo in proračun zunanji člani, ker na proračun občine zunanji 
člani ne morejo vplivati. V zvezi z zadevami gospodarstva pa bi mogoče prihajalo do 
lobiranja in vplivanja na odločitve v prid okoriščanja posameznikov. Vztraja, da ostane 5 
članov odbora, ki so tudi člani občinskega sveta.  
 
Svetnik Medvešček predlaga, da se za poslovnik izdela tudi kazalo, zaradi boljše 
preglednosti.  
 
K razpravi se ni nihče več prijavil, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  
 

sklep-u 
1. Občinski svet je opravil prvo branje v postopku sprejemanja Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica.  
2. Zadolži se Statutarno-pravno komisijo, da obravnava predlagane spremembe,  jih 

vključi v poslovnik in ga pripravi za drugo branje.  
 
Glasovalo je 12 svetnikov (svetnik Mužina je bil začasno odsoten), ki so soglasno potrdili 
predlagani sklep.  
 
 
Ad 5 Obravnava predloga proračuna Občine Miren-Kostanjevica -prvo branje 
 
Župan se opraviči občinskemu svetu zaradi pomanjkljivega gradiva.  
 
Svetnik Jazbec pove, da je odbor za proračun in gospodarstvo obravnaval že dve različici 
predloga proračuna, današnja pa je že tretja. Pove tudi, da je bil sam že od začetka zelo 
kritičen. Meni tudi, da so prepozno začeli obravnavati proračun. Predlog proračuna, za 
katerega so na odboru sprejeli sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu, je bil 
drugače od tega, ki so ga svetniki prejeli v gradivu. Pove, da se razlikuje na strani prihodkov 
za prb. 100.000 €, kar pa ni niti bistveno. Bistveni, pravi, so odhodki. Po različici iz odbora so 
bili odhodki višji za 1 mio €. Če se odšteje prenos iz prejšnjega leta, bi bil primanjkljaj prb. 
700.000 € . Na odboru so bili mnenja, da se, v kolikor bo to potrebno, občina zadolži oziroma 
da poroštvo za zadolžitev izvajalcu. To bi se izvedlo za investicijo krožišče v Mirnu in zadnjo 
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fazo investicije v Biljah.  Ugotavlja, da je bil ta primanjkljaj po sedanjem predlogu znižan in 
sicer na račun urejanja občinskih cest in upravljanj z odpadnimi vodami.  
Meni, da je sicer predlog proračuna stvar župana, vendar so po nepotreben razpravljali na 
komisiji in tudi obrazložitev je bila prepozna, da bi lahko sploh proračun obravnavali. Sam o 
tem ne bo razpravljal, saj postopek ni transparenten. Pri rebalansih proračuna pa ne vidi 
samo problem v prekoračitvah postavk, ampak tudi pri prerazporejanju sredstev znotraj 
posamezne postavke. Zato predlaga, da se občinskemu svetu podajo tudi obrazložitve o 
tem, čeprav zakonsko to ni določeno. Prosi župana, da obrazloži, zakaj je prišlo do take 
razlike na glavnih postavkah med predlogom, ki so ga obravnavali na odboru in sedanjim 
predlogom.  
 
Župan pravi, da so samo izvršili sklep Odbora za gospodarstvo in proračun in sicer, da se da 
poroštvo javnemu podjetju za zadolžitev v višini primanjkljaja, ki je v proračunu. Sicer pa so 
morali postavke nekoliko zmanjšati, da je proračun uravnotežen. Strinja se, da zaradi 
pomanjkljivega gradiva občinski svet proračuna ne more obravnavati, vendar bi rad vseeno 
predstavil proračun.  
 
Na vprašanje svetnika Klančiča pove, da se bo financiranje v času začasnega financiranja 
izvajalo po dvanajstinah.  
 
Svetnik Medvešček pričakuje, da bo župan obrazložil proračun v skladu s poslovnikom,  ker 
se je za razpravo primerno pripravil. V primeru, da proračun ni usklajen, pa se zavrne in se 
ne razpravlja.  
 
Župan v nadaljevanju poda obrazložitve proračuna.  
 
Svetnika Budina zanima višina okoljske dajatve. Glede na aktualno temo v Sloveniji na 
relaciji Računsko sodišče – Ministrstvo za okolje in prostor sprašuje, ali se tudi v naši občini 
pobira preveč dajatev, kot se pobira v nekaterih občinah.  
 
Župan pove, da se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja in voda namensko porabi za te 
namene. Pravi, da je določena pravilna višina in se postavka v proračunu zaradi tega ne bo 
spremenila.  
 
Na vprašanje svetnice Faganeli glede brezplačnih avtobusnih prevozov župan pove, da se 
bodo ti prevozi ukinili, ker ni dovolj interesa.  
 
Svetnica Faganeli opozarja, da je pripravljenih preveč točk dnevnega reda, ki bi sicer lahko 
bile razporejene na dve seji občinskega sveta.  
 
Svetnik Jazbec predlaga, da se razprava kljub vsemu odpre in opravi. Sicer pa bi morali o 
proračunu razpravljati že v decembru.  
 
Svetnik Budin meni, da ne bo mogoče obravnavati vse točke dnevnega reda, zato naj se 
mogoče prekine obravnavo te točke in naj se obravnava druge točke .  
 
Svetnik Cotič meni, da je potrebno vključiti v predlog proračuna tudi realizacijo za leto 2007, 
da bodo lažje o tem razpravljali in odločali. Proračun bi že moral biti sprejet, saj tako ni 
mogoče namenjati namenskih sredstev krajevnim skupnostim.  
 
Župan meni, da se lahko realizacija vključi v predlog proračuna 
 
Svetnik Medvešček pravi, da je potrebno vključiti realizacijo za lansko leto, ker se sicer ni 
mogoče orientirati. Pravi, da niti ne ve, kako je prišlo do tega sklepa, da se realizacije ne 
vključuje.  
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Svetnik Jazbec pove, da je tudi sam na Odboru za gospodarstvo in proračun prosil za 
vključitev podatkov o realizaciji v predhodnem letu, zlasti za projekte, ki se vlečejo skozi več 
let,  vendar ni bil uslišan. Potrebno se je tudi odločiti, ali se bo proračun sprejemal za eno ali 
za več let.  
 
Župan obrazloži, da je načrt razvojnih programov pripravljen za obdobje do leta 2011. Da je 
za svetnike bolj pregleden, ni pripravljen na predpisanem obrazcu.  
 
Svetnik Mužina opozori, da so na odboru predlagali, da  se investicija Krožišče Miren z 
navezavo na Miren Breg loči, da bo razvidna ločena investicija za krožišče in za povezavo 
Miren Breg. Kljub predlogu so svetniki dobili enako gradivo.  
 
Svetnik Jazbec pravi, da je pri obvoznici Vrtojba zahteval vključitev le tistih državnih 
sredstev, ki plemenitijo naše premoženje. Ne strinja se, da so vključena tudi sredstva, ki 
bodo šla v proračun Občine Šempeter-Vrtojba. Meni, da je potrebno čimprej zaposliti 
dodatnega uslužbenca občine, ki bo zadolžen za okolje in prostor, da bodo zadeve strokovno 
potekale naprej.  
 
Župan pove, da so sredstva, ki  bodo pridobljena od države,  vključena v celoti. Ta podatek 
je pridobil iz državnega proračuna.  
 
Svetnik Medvešček meni, da to ni primerna razprava. Potrebno je razpravljati o proračunu. 
Pravi, da ima pripravljenih kar nekaj vprašanj, ki bodo terjale odgovore. Zato predlaga 
konstruktivno razpravo.  
 
Svetnik Cotič ponovno opozori, da je potrebno vključiti realizacijo za leto 2007, sicer pa ima 
občutek, da je zadeva popolnoma zamegljena in nepregledna. Sprašuje, ali posamezni 
zavodi, katere financira občina, pošiljajo letna poročila.  
 
(svetnik Spačal Adrijan zapusti sejo ob 19.30 uri).  
 
Svetnik Budin meni, da je sedanji proračun nepregleden. Metodologija je predpisana s strani 
države. Po prejšnji je bil proračun bolj pregleden.  
 
V povezavi z vprašanjem svetnika Cotiča svetnik Jazbec kot član sveta zavoda Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške pove, da dobi občina Miren-Kostanjevica oziroma 
podjetniki iz njenega področja iz tega sklada precejšnja kreditna sredstva, večja kot so sicer 
vložena  s strani Občine Miren-Kostanjevica. Pove tudi, da je bil sicer v letošnjem letu  razpis 
za kmetijstvo neuspešen, vendar ga bodo uskladili za naslednje leto, tako da bodo nanj 
lahko kandidirali tudi naši občani.  
 
Svetnik Budin se pridruži mnenju, da je delovanje tega sklada pozitivno za občino.  
 
Svetnik Humar ima pomisleke glede Regijske razvojne agencije in meni, da je potrebno 
pridobiti poročilo, kar je bilo v lanskem letu storjenega.  
 
Svetnik Jazbec pove, da poročilo RRA za lansko leto obstaja, vendar je po njegovem mnenju  
nesprejemljivo.  
 
Svetnik Klančič pove, da se je tudi sam obrnil na RRA zaradi zamenjave strešne kritine na 
Domu krajanov  v Biljah, vendar ni bilo posebnega zanimanja.  
 
Župan predlaga, da se predlog proračuna za leto 2008 dopolni z realizacijo za leto 2007 ter 
da se obravnavo prestavi na naslednjo sejo, za katero predlaga datum 31.03.2008.  
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O predlogu za prestavitev obravnave je glasovalo 12 svetnikov.  11 svetnikov je glasovalo 
ZA, 1 svetnik je glasoval PROTI.  
 
Ad 6 Obravnava in sprejem plana dela občinskega sveta 
 
Župan predlaga razpravo.  
 
Svetnik Medvešček meni, da mora župan predlagati plan dela občinskega sveta za leto 
2008. Pravi pa, da mora občinski svet vsaj dva akta sprejeti v roku 6 mesecev po sprejetju 
statuta Občine Miren-Kostanjevica in sicer Pravilnik o urejanju z nepremičninami v lasti 
Občine Miren-Kostanjevica in Pravilnik o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih.  
Odlok o spominskem parku Cerje je potrebno sprejeti čimprej, potrebno je sprejeti tudi 
Pravilnik o zadolževanju občine, da bodo določena merila tudi za to v izogib nesporazumom. 
Glede na stvari, ki čakajo občino, pa je potrebno razmisliti tudi o ustanovitvi gospodarske 
javne družbe, ki bi speljala oziroma urejala postopke v zvezi z odpadki in čistilno napravo. 
Misli, da se bo o tem potrebno pogovarjati še v tem letu. Pričakuje, da bo župan poskrbel za 
te stvari. Za naprej priporoča, da se na dnevni red vključi primerno število točk, za proračun 
pa predlaga, tudi za naslednja leta, posebno sejo.  
 
Svetnik Budin meni, da Pravilnik o zadolževanju ni potreben, ker mora občina pri 
zadolževanju upoštevati pravila, ki so že določena v zakonu. Pred zadolžitvijo pa je potreben 
tudi sklep občinskega sveta.  
 
Svetnik Medvešček se ne strinja in misli, da je potrebno to jasneje opredeliti, za kaj se bodo 
krediti ali poroštva potrebovala.  
 
Župan meni, da je trenutno povsem jasno, zakaj bo občina dala poroštvo, sicer pa se bo v 
prihodnosti kredit potreboval predvidoma za obnovo OŠ Miren.  
 
Župan predlaga glasovanje o naslednjem 
 

sklep-u 
Pripravi se spomladanski plan dela, ki vključuje obravnavo in sprejem naslednjih aktov 
občine:  

1. Pravilnik o urejanju z nepremičninami v lasti Občine Miren-Kostanjevica, 
2. Pravilnik o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Miren-Kostanjevica, 
3. Odlok o spominskem parku Cerje, 
4. Pravilnik o zadolževanju Občine Miren-Kostanjevica.  

 
Glasovalo je 12 svetnikov, ki so soglasno sprejeli predlagani sklep.  
 
Ad 7 Obravnava in sprejem  Odloka o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 
skrajšan postopek 
 
Aleš Vodičar obrazloži vsebino predlaganega odloka.  
 
Občinska uprava predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.  
 
Svetnik Darjo Spačal pove, da so na Odboru za turizem odlok podprli.  
 
Ker se nihče ni prijavil k razpravi, je župan predlagal glasovanje o sprejemu odloka. 
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Glasovalo je 11 svetnikov (svetnica Sonja Faganeli je bila začasno odsotna),  ki so soglasno 
potrdili Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica.  
 
Ad 8 Obravnava in sprejem  Sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem 
regionalnega prostorskega načrta 
 
Župan prebere sklep in predlaga, da se 3. točka dopolni, kot je bilo predlagano že pri 
obravnavi zapisnika, in sicer naj se točka glasi: »Pri projektiranju čistilne naprave in 
določanju volumnov zadrževalnikov pred čistilno napravo naj se upošteva lokalne 
meteorološke pogoje in volumen zbirnih dovodnih kanalov v čistilno napravo ob Vrtojbici«. 
 
Svetnik Budin predlaga, da se tudi 2. točka sklepa spremeni v smislu, da občinski svet 
Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje iz 1. točke tega sklepa pod pogojem, da bodo 
občine udeležene v postopku smiselno spoštovale dogovor, v nadaljevanju pa naj se glasi 
kot predlagano.  
 
V razpravo se vključita še svetnik Medvešček in svetnik Jazbec.  
 
V nadaljevanju se nihče ni več prijavil k razpravi, zato je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 12 svetnikov, kii so soglasno potrdili naslednji  
 

SKLEP 
1. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s pričetkom aktivnosti za izdelavo in 
sprejem regionalnega prostorskega načrta za gradnjo čistilne naprave ob Vrtojbici s 
pripadajočimi odseki kanalizacijskega omrežja.  
Čistilna naprava bo zgrajena na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica, 
čistila bo odpadne komunalne vode z območja Občine Šempeter-Vrtojba, dela Mestne 
občine Nova Gorica ter dela Občine Miren – Kostanjevica, obsega izgradnjo skupne čistilne 
naprave z odvodnim kanalom iz čistilne naprave do konca strnjenega zaselka Staro mesto v 
Mirnu ter dograditev za delovanje čistilne naprave potrebnih, še neizgrajenih delov zbirnih 
kanalov in zadrževalnikov. 
2. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje iz 1. točke tega sklepa pod pogojem, 
da bodo občine, udeležene v postopku načrtovanja čistilne naprave ob Vrtojbici, smiselno 
spoštovale dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti  v zvezi z gradnjo in 
obratovanjem Čistilne naprave ob Vrtojbici številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med 
Občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški 
vodovodi.  
3. 
Pri projektiranju čistilne naprave, določevanju prostornine zadrževalnikov pred čistilno 
napravo se upošteva lokalne meteorološke pogoje in volumen zbirnih dovodnih kanalov do 
čistilne naprave ob Vrtojbici.  
4. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje delovno telo za sodelovanje pri pripravi 
aktov za izgradnjo čistilne naprave ob Vrtojbici, člani delovnega telesa so: 

− Peter Budin, 
− Mavricij Humar, 
− Benjamin Klančič. 
 

5. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
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6. 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Miren – 
Kostanjevica o soglasju za pričetek aktivnosti za izdelavo regionalnega prostorskega akta, ki 
se nanaša na gradnjo ČN ob Vrtojbici in je bil sprejet na 2. izredni seji dne 25.07.2007. 
 
Ad 9 Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju z vsebino osnutka dogovora o pripravi 
regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »Izgradnja skupne čistilne 
naprave ob Vrtojbici«  
 
Župan pove, da so vnesli predloge, ki so bili podani na prejšnji seji.  
 
Svetnik Medvešček opozarja, da bistvena pripomba ni vključena in sicer, kdo bo pripravljalec 
prostorskega načrta. Vztraja, da je pripravljalec Občina Miren-Kostanjevica, saj je bilo na 
prejšnji seji jasno povedano, naj ima Občina Miren-Kostanjevica aktivno vlogo pri pripravi 
regionalnega prostorskega načrta.  
 
Svetnik Budin meni, da je iz praktičnih razlogov pomembno, da je pripravljalec eden, sicer pa 
je mnenja, da je bolj pomemben 6. člen dogovora, ki pravi, da oba občinska sveta potrdita 
regionalni prostorski načrt ter tudi vlada. Izdelovalec načrta pa bo zunanji izvajalec.  
 
V razpravo se vključita tudi svetnika Humar in Cotič, ki se strinjata s svetnikom Medveščkom. 
 
V nadaljevanju župan predlaga, da se Občina Miren-Kostanjevica navede kot pripravljalec 
regionalnega prostorskega načrta in predlaga glasovanje. Glasovalo je 12 svetnikov, ki so 
soglasno potrdili naslednji 
      sklep 
1. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša z vsebino osnutka dogovora o pripravi 
regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta "Izgradnja skupne čistilne naprave 
ob Vrtojbici z dograditvijo kanalizacijskega sistema« za potrebe dela Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Šempeter- Vrtojba ter dela Občine Miren – Kostanjevica, predstavljenim na 
10. seji Občinskega sveta dne 18.03. 2008. 
2. 
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica pooblašča župana občine, da podpiše dogovor v 
imenu občine. 
 
Ad 10 Obravnava in sprejem Sklepa o višini povprečnih stroških opremljanja 
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v Občini Miren-Kostanjevica 
v letu 2008  
 
Župan obrazloži predlog sklepa.  
 
Svetnik Jazbec pove, da so predlog obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in proračun 
ter da so sklep podprli.  
 
Ker se nihče več ni prijavil k razpravi, je župan predlagal glasovanje.  
Glasovalo je 11 svetnikov (svetnik Vičič je bil začasno odsoten), ki so soglasno potrdili 
     sklep 
o višini povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi 
objekti in napravami v Občini Miren–Kostanjevica v letu 2008 

1. člen 
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in 
napravami v Občini Miren–Kostanjevica so na dan 31.12.2007 znašali skupno 81,91 EUR na 
m2 stavbnega zemljišča. 
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2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 01.01.2008 dalje. 
 
Ad 11 Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2008 
 
Župan obrazloži predlog sklepa.  
 
Župan predlaga razpravo, vendar se  k njej ni nihče prijavil. Zato je župan predlagal 
glasovanje.  
Glasovalo je 12 svetnikov, ki so soglasno potrdili  

sklep 
o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008 

 
I. 
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Center za 
socialno delo Nova Gorica, znaša za leto 2008  12,35 € na  uro opravljene storitve.  
Cena dovoza kosil pa znaša 0,90 € na enoto opravljene storitve. 
 
II. 
Prispevek uporabnika za uro opravljene storitve znaša  3,71 €,  razliko do ekonomske cene 
subvencionira Občina Miren-Kostanjevica.  
 
Ad 12 Obravnava in sprejem  sklepov o prodaji nepremičnin  
 
Sklep št. 1: 
Župan  obrazloži predlog sklepa.  
Ker se k razpravi  nihče ni prijavil, je predlagal glasovanje. Glasovalo je 12 svetnikov, ki so 
soglasno sprejeli  

sklep 
o prodaji dela nepremičnine parc. št. 1225/2 (neplodno v izmeri 117 m2) k. o. Sela na Krasu 
I. 
Mariji Maček, Sela na Krasu 18/a, 5296 Kostanjevica na Krasu, se pretežni del parcele št.  
1225/2 k. o. Sela na Krasu, ki je ograjen oz. pozidan, proda za ceno 19,20 EUR/m2, ne proda 
pa se ji južnega dela špice parcele, ki je v naravi cestišče. 
 
Sklep št. 2: 
Župan  obrazloži predlog sklepa.  
Ker se k razpravi  nihče ni prijavil, je predlagal glasovanje. Glasovalo je 12 svetnikov, ki so 
soglasno sprejeli  

sklep 
o prodaji nepremičnine parc. št. 1687/615 (njiva v izmeri 179 m2) k. o. Sela na Krasu 
I. 
Suzani Sodnik, Sela na Krasu 3, 5296 Kostanjevica na Krasu, se parcela št.  1687/615 k. o. 
Sela na Krasu, proda za kupnino, katere vrednost znaša 3.440,00 EUR. 
 
Sklep št. 3: 
Župan obrazloži predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine parc.št. 174/4 k.o. Orehovlje 
Aleksandru Uršiču iz Orehovelj 2/b. Pove, da se za potrebe ceste ne proda 8 m širok pas  
ceste (4 m že obstoječe ceste in 4 m parcele ob cesti). Ostali del parcele se prosilcu lahko 
proda, če se s predlaganim sklepom prosilec strinja. Pridobili so tudi pozitivno mnenje KS.  
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Svetnik Vičič pravi, da prosilec že uporablja celo parcelo in nanjo odlaga razni material. Po 
njegovem spominu je KS dala negativno mnenje.  
 
Svetnik Humar pove, da prosilec ureja okolico in meni, da naj se mu proda.  
 
Svetnik Medvešček je mnenja, da je potrebno ponovno preveriti zadevo, ali so vsa potrebna 
mnenja pozitivna, da ne bo nesporazumov v prihodnosti, ko se bo širilo cesto v Orehovlje.  
 
Svetnik Mužina meni, da je prosilec zainteresiran za odkup, vendar je potrebno razmisliti, ker 
se bo v prihodnosti cesta širila.  
 
Svetnik Budin dodatno opozori, da naj bodo v prihodnosti sklepi o prodajah nepremičnin 
napisani po enakem vzorcu in naj vsebujejo predmet prodaje, št.parcele, katastrsko občino 
površino v m2 metrov, cena na m2 in skupno ceno.  
 
Župan predlaga, da sam opravi obisk pri prosilcu in se sklep zadrži.  
Glasovalo je 12 svetnikov, ki so soglasno sprejeli sklep. 
 
 
 
Sklep št. 4: 
Župan  obrazloži predlog sklepa.  
Ker se k razpravi  nihče ni prijavil, je predlagal glasovanje. Glasovalo je 12 svetnikov, ki so 
soglasno sprejeli  

sklep 
o prodaji občinskega deleža 11/60 na nepremičnini parc. št. 3213 k.o. Kostanjevica na Krasu  
I. 
Jožefu Godnič, Kostanjevica na Krasu 37, 5296 Kostanjevica na Krasu, se proda idealni 
delež 11/60 na parceli št. 3213 k. o. Kostanjevica na Krasu. 

 

Ad 13 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Svetnik Jazbec opozori, da požarna omarica na Lokvici ni še obnovljena, kot je bilo 
dogovorjeno. 
 
Župan pove, da je več omaric v občini, ki so potrebne obnove. Preveril bo, kdaj bo opravljena 
obnova.  
 
Svetnik Humar sprašuje, kako bo urejen zbirni center za odpadke v Mirnu. Glede urnika pa 
opozori, da je nesprejemljiv in bi o njem morali razpravljati tudi v KS. 
 
Župan pove, da bo zbirni center ograjen, ne bo pa asfaltiran. Urnik bo pred objavo še 
usklajevan , vendar občina ne bo mogla postavljati pogojev, ker bo sicer  potrebno plačevati. 
Pove, da bo ureditev zbirnega centra začasna in ga zato tudi ne bodo tlakovali.  
 
Svetnik Cotič meni, da bi morali z aktom urediti tudi področje odpadkov, ker se po ekoloških 
otokih v občini vidi odpadke vseh vrst.  
 
Svetnik Klančič predlaga, da se na ekološkem otoku v Biljah zamenja kontejner. Namestili so 
namreč prevelik kontejner, v katerega ni mogoče odlagati kosovni odpad.  
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Svetnik Medvešček je mnenja, da bi bilo potrebno razpravljati o obnovi občinske stavbe. 
Pravi, da bo občina pridobila premalo prostorov za vse potrebe. Pravilno bi bilo razčistiti, 
kakšne so možnosti in kakšne so želje. Pove tudi, da je naročena  maketa za ureditev 
občinskega centra, o katerem bo potrebno še razpravljati in opozori, da bo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za Kulturni dom Miren. Za iskanje sredstev pa naj se vključi RRA.  
 
Župan se strinja, da bodo nekateri prostori manjkali, kot parkirišča, skladišča, vendar se 
bodo pridobili v prihodnosti. Sicer pa bo občinski svet idejno rešitev obravnaval.  
Mnenja je, da bo občina po pridobitvi vse načrtov lahko kandidirala na primernih razpisih. 
 
Svetnik Jazbec opozori, naj se kulturni dom, šolo, občinsko stavbo, kompleks Ostrog 
obravnava kot celoto – kot občinsko središče.  
 
Svetnik Budin  meni, da bi bilo potrebno pridobiti partnerje iz tujine in z njimi oblikovati projekt 
čezmejnega sodelovanja, če se želi pridobiti sredstva iz strukturnih skladov za obnovo 
Kulturnega doma v Mirnu.  
 
Svetnik Cotič sprašuje, v kakšni fazi je dokumentacija za obnovo občinske stavbe. 
 
Župan pove, da je izdelana idejna rešitev. Sicer pa so projektanti obravnavali in se 
usklajevali o celotnem kompleksu s kulturnim domom, šolo, telovadnico in zdravstvenim 
domom. Občinsko stavbo se lahko obnavlja ločeno. Ločeno se lahko gradi tudi telovadnica s 
šolskimi učilnicami in z ureditvijo zunanjih površin, predvsem za parkirna mesta.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da je bilo dosedaj premalo storjeno. Pričakoval je, da bodo 
projekti za vse objekte pripravljeni istočasno, sedaj pa je dobil prednost kompleks Ostrog. To 
je sicer pozitivno, vendar tega ni pričakoval.  
 
Svetnik Humar opozori, da so objekti soodvisni in je potrebno urediti občinsko središče. 
Mnenja je, da je to nujno urediti.  
 
Župan pravi, da se mora krajevna skupnost uskladiti in  predlog  predstavili javnosti. Ko bo 
izdelana maketa in bodo različni pogledi usklajeni, ne vidi problema, da bi stvari stekle.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Zapisala:        Župan: 
Maja Skok Možina       Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
Overitelja: 
Peter Budin        Benjamin Klančič 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


