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24. redna seja 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 

osnutek 
 

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

ki je bila 07. julija 2009 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Aleš Batistič, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, 
Branko Orel, Stanko Mužina, Bogdan Jazbec, Peter Budin, Jožef Stepančič,  Silvester 
Medvešček in Stojan Cotič. 
Opravičeno odsotni: Matjaž Nemec, Adrijan Spačal in Darjo Spačal.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar,  Danijela Kosovelj (pri Ad3), 
Vida Štucin (pri Ad 4) in Boris Jukić (pri Ad 4). 
Predstavnikii medijev: / 
 

Podžupan pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je  prisotnih 12 svetnikov in je tako sklepčnost 
zagotovljena.  
 
Podžupan  predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 24. redne seje občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in sicer: 
 

1. Stojan Cotič in  
2. Mavricij Humar.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.  
 

Nato predsedujoči predlaga obravnavo in sprejem zapisnika 23. redne seje in predstavi 
vsebino le-tega.  
 
Svetnik Jazbec pravi, da zapisnik ne odraža dejanskega stanja, ki je bilo na seji občinskega 
sveta, saj je župan vsaj trikrat zatrdil, da bo v mesecu juniju na transakcijskem računu občine 
300.000 €, ki jih bo nakazala država za investicijo na Cerju. Predlaga, da overitelji, 
predsedujoči  in sam ponovno poslušajo zvočni zapis seje in se skupno odločijo ali zapisnik 
kaže dejansko stanje. Misli, da se pomembnih citatov župana ne sme izpustiti iz zapisnika.  
 
Podžupan tako predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep – a 
Overitelji zapisnika, predsedujoči in svetnik Jazbec Bogdan ponovno poslušajo zvočni zapis 
23. seje občinskega sveta. Zapisnik seje bo občinski svet ponovno obravnaval na naslednji 

seji občinskega sveta. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Predsedujoči predlaga razpravo. 
 
Svetnica Faganeli pravi, da je že predlagala, da bi točko pobude in sprašanja svetnikov 
uvrstili na začetek dnevnega reda.  
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Predsedujoči obrazloži, da so se o tem pogovarjali že na kolegiju, vendar glede na to, da so 
na seji tudi zunanji poročevalci so se strinjali o takšnem dnevnem redu.  
 
Dodatnih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal glasovanje. Ob glasovanju je bilo 
prisotnih 12 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red, in sicer: 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
3. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2008, 
4. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2008, 
5. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2008 
6. Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2009,  
7. Obravnava in sprejem Letnega programa kulture za leto 2009, 
8. Obravnava in sprejem sklepa o nakupu parcele 958/5 k.o. Miren, 
9. Pobude in vprašanja. 

 
Ad 2 Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta 
Župan poda poročilo, ki so ga svetniki v pisni obliki tudi prejeli.  
 
Svetnik Budin sprašuje zakaj v razpis za čezmejno sodelovanje ni vključen tudi vodnjak v 
Mirnu ? 
 
Svetnik Humar pove, da se na razpis niso prijavili.  
 
Svetnik Mužina prosi več informacij iz srečanja gospodarstvenikov Primorske. 
 
Župan pove, da je bilo vse objavljeno v medijih in pove, da dodatnih informacij nima.  
 
Svetnik Vičič poroča iz Odbora za okolje in prostor. 
 
Svetnik Humar poroča iz zbora občanov KS Miren, ki se je odvijal 02.07.2009 v prostorih OŠ 
Miren. Pove, da se ga je udeležilo 79 občanov in občank, obravnavali pa so kulturno-upravni 
center Miren in pokopališče in mrliško vežico Miren. Pove kateri sklepi so bili sprejeti na 
zboru občanov. Zapisnik zbora občanov so svetniki v pisni obliki dobili.  
 
Svetnik Budin dodatno pove, da je bil odziv prisotnih na zboru občanov pozitiven in apelira 
na KS, da bi vsaj enkrat letno morala sklicati zbor občanov. Pove, da ni bilo nobenih 
nasprotovanj niti za prenos lastništva kulturnega doma in niti za rušenje objekta in izgradnjo 
novega.  
 
Svetnik Klančič opozarja, da na zboru občanov niso sprejeli sklepa o prenosu lastništva, kar 
pa, po njegovem mnenju, bi morali in je bil to tudi namen zbora občanov.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da je jasno kdo je pristojen za sprejemanje takih sklepov.  
 
Svetnik Mužina meni, da se mora občina zavzeti za pospešitev vseh postopkov.  
 
Ad 3 Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2008 
Predsedujoči pozdravi ravnateljico OŠ Miren, gospo Danijelo Kosovelj, ki tudi poda poročilo. 
Poročilo je v pisni obliki sestavni del gradiva.  
 
Dodatno poda obrazložitve tudi župan. Glede investicij v objekte OŠ Miren meni, da bodo 
morali pripraviti listo prioritetnih investicij.  
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Svetnik Cotič poudari, da so na našem področju zelo strogi inšpektorji.  
 
Svetnik Jazbec meni, da bi moralo biti poleg poročila šole in vrtca tudi poročilo pristojne 
občinske službe. Pravi, da bi bila kvaliteta naše šole bolj jasno prikazana tudi tako, če bi bilo 
v analizi prikazano tudi to kako so bili učenci uspešni v nadaljnjem šolanju, na srednji šoli, 
visoki šoli, univerzi, itd. Meni tudi, da vsa sredstva, ki jih dajo šoli so premalo, potrebno je 
slediti napredku in potrebno je posvetiti šolstvu več pozornosti. Sprašuje tudi kaj bo pa z 
vrtcem v Opatjem selu, glede na to, da je župan opozoril predvsem na vrtec v Biljah ? 
 
Ravnateljica se strinja, da so stavbe dotrajane in pove, da so tudi starši nezadovoljni z 
prostorskimi pogoji. Glede poročila pa pove, da ni imela točnih usmeritev kako poročilo 
pripraviti in predstaviti.  
 
Župan pove, da bodo v Opatjem selu zgradili nov vrtec potem, ko na licitaciji prodajo staro 
šolsko stavbo.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da bo predlagal v sprejem sklep, ki se glasi: »do začetka novega 
šolskega leta mora župan, skupaj z ravnateljico OŠ Miren, predlagata ustrezne ukrepe, ki 
bodo omogočili ustrezno izvajanje pouka v podružnični šoli.« Na ta problem je bilo 
opozorjeno že v poročilu za prejšnje šolsko leto. Naslednje, kar predlaga je, da župan v 
jesenskem času skliče sejo občinskega sveta, namenjeno investicijam v osnovno šolo, s 
poudarkom na razvoju dejavnosti vrtca. Misli, da je potrebno razčistiti problematiko in se 
dogovoriti kako bodo vse investicije izpeljali v naslednjih letih. Predlaga, da se ta dva sklepa 
sprejme.  
 
Sonja Faganeli razpravlja o številu otrok in sprašuje ali je opravljena kakšna analiza koliko 
časa bo število otrok še raslo na nivoju Slovenije.  
 
Ravnateljica pove, da s tem se ukvarjajo na ministrstvu, vendar natančnih podatkov o tem 
nimajo.  
 
Svetnik Klančič pove, da v Biljah otroci uporabljajo dom krajanov za športne dejavnosti, kar 
je tudi prav, vendar pove, da nastajajo težave pri plačevanju stroškov.  
 
Svetnik Budin pove, da si želijo še več otrok v vrtcih, saj so fiksni stroški vrtcev na otroka 
visoki.  
 
Ravnateljica opozori, da je bila pred šestimi leti, ko je nastopila funkcijo, situacija v vrtcih 
popolnoma drugačna, bilo je manj otrok, saj so eno igralnico v vrtcu uporabljali za šolo. Vsi 
pa se morajo strinjati, da je današnja situacija pozitivna, saj bodo ti otroci obiskovali kasneje 
tudi šolo.  
 
Svetnik Cotič meni, da je šolstvo prioriteta in potrebe so povsod, vendar bo potrebno 
prioritetno urejati problematiko, saj so finančna sredstva omejena. Dejstvo je tudi to, da so v 
preteklosti premalo vlagali v to.  
 
Svetnik Aleš Batistič pove, da deluje na Mirenskem gradu skupina študentov, kot zunanja 
učna pomoč za učence s slabšim uspehom.  Zanima ga, kako to deluje in kako sodelujejo, 
oziroma ali je bila opravljena kakšna analiza koliko je ta pomoč učinkovita.  
 
Ravnateljica pove, da je sodelovanje obojestransko in poteka preko Karitasa. Nudijo pa učno 
pomoč učencem, ki to potrebujejo na različnih področjih in seveda po posvetovanju s šolsko 
svetovalno službo. Šola sodeluje tudi z drugimi inštitucijami, ki lahko nudijo kakršno koli 
pomoč učencem oziroma šoli.  



 

4 

24. redna seja 

Župan pove, da je ta skupina zaprosila za finančno pomoč občino, določena sredstva jim 
bodo lahko tudi namenili in jih prosili za poročilo o delovanju.  
 
Svetnik Mužina tudi razpravlja o problematiki zavoda in se sprašuje ali je stanje karikirano ali 
dejansko.  
 
Ravnateljica predlaga, da si svetniki ogledajo objekte šole, da jim bo bolj jasno kakšno je 
stanje.  
 
Na izvajanje ravnateljice, da vrtec v Kostanjevici še vedno pušča, meni, da je to sramotno.  
 
Svetnica Faganeli pravi, da se šoli nameni vsako leto sredstva za vzdrževanje in je potrebno 
prioritetno urejati problematiko tudi na nivoju šole.  
 
Po opravljeni razpravi,  glede problematike objektov OŠ Miren, predsedujoči predlaga 
sprejem naslednjega  
 

Sklep-a 
Do začetka novega šolskega leta naj župan predlaga ustrezne ukrepe, ki bodo 

omogočili ustrezno izvajanje pouka v objektih OŠ Miren 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 
Nadalje predlaga glasovanje še o naslednjem  
 

Sklep-u 
Župan skliče sejo občinskega sveta v mesecu novembru na temo »investicije v OŠ 

Miren« s poudarkom na razvoj dejavnosti vrtcev. 
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 
Svetnik Vičič opozori, da je sklep o cenah vrtec sprejem do septembra in predlaga, da se čim 
prej pripravi nov sklep, ki ga bo občinski svet sprejel.  
 
Ad 4 Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2008 
Predsedujoči pozdravi gospo Vido Štucin in ji preda besedo, da predstavi poročilo, ki je v 
pisni obliki sestavni del gradiva.  
 
Dodatno poda obrazložitve tudi župan, prav tako tudi svetnik Jazbec kot član sveta javnega 
zavoda.  
 
Svetnik Budin, svetnik Jazbec, svetnik Klančič razpravljajo glede sredstev, ki jih je zavod 
pridobil od države.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato se predsedujoči zahvali poročevalki in zaključi točko 
dnevnega reda. Tako občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme naslednji 
 

Ugotovitveni sklep 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se je seznanil s poročilo o delu Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške za leto 2008 
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Ad 5 Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2008 
Predsedujoči pozdravi direktorja zavoda, gospoda Borisa Jukića in mu preda besedo. 
Gospod Jukić predstavi poročilo, ki je sestavi del gradiva.  
 
Obrazložitve poda tudi župan in pove o sofinanciranju knjižnice, pove, da investicij ne 
financirajo.  
 
Svetnik Klančič sprašuje zakaj knjižnica v Biljah ni avtomatizirana, za vse drugo je bilo 
namreč poskrbljeno.  
 
Gospod Jukić pravi, da bo poskrbljeno za to v jeseni, strinja pa se, da so v zamudi  s tem.  
 
Svetnik Budin meni, da bi morali tudi v Mirnu imeti knjižnico, ta dejavnost pa bi bila lahko v 
novem kulturnem domu v Mirnu. Predlaga, da knjižnica pripravi neke strokovne podlage za 
pripravo knjižnično-informacijskega prostora, kot je direktor predlagal.  
 
Gospod Jukić se strinja in pravi, da bodo z veseljem pripravili predlog.  
 
Svetnik Humar dopolni svetnika Budina in pove, da je v predlogu za kulturni dom poleg multi-
medijske učilnice tudi knjižnica.  
 
Svetnik Klančič razpravlja o možnostih ali je knjižnica v vsaki vasi, glede na veliko možnosti, 
ki so na internetu.  
 
Gospod Jukić pravi, da lahko knjižnica tudi družabni prostor, kjer lahko ljudje preberejo 
časopis, pogledajo leksikon ali slovar, itd.  
 
Tudi svetnik Jazbec se strinja, da v občinskem središču dejansko manjka knjižnica, vendar 
misli, da bi morala biti knjižnica biti v kraju preden bo zaživel kulturni dom.  
 
Svetnik Cotič razpravlja o prihodkih knjižnice in pove, da so prihodki občin večji od državnih. 
Prav tako razpravlja o tem, da so se plače povečale za 30 %, investicije pa ne.  
 
Gospod Jukić pove, da država namenja sredstva za določene namene. Osebni dohodki pa 
so zakonsko določeni.  
 
Dodatne razprave ni bilo, zato se predsedujoči zahvali gospodu Jukiću, ki zapusti sejo.  
 
Ad 6 Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2009 
Roberta Filipič poda obrazložitve letnega programa športa, ki so v pisni sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je podžupan predlagal glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini Mire-

Kostanjevica  za leto 2009 
 
Ob glasovanju je prisotnih 12 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
 
Ad 7 Obravnava in sprejem Letnega programa kulture za leto 2009 
Roberta Filipič poda obrazložitve letnega programa kulture, ki so v pisni sestavni del gradiva.  
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Svetnik Klančič ugotavlja, da je transfer za Dom krajanov Bilje zajet v celotnem znesku na 
postavki za kulturo, vendar meni, da bi ga bilo potrebno razdeliti.  
 
Župan obrazloži, da to ni mogoče. 
 
Svetnik Budin meni, da bi morali biti bolj ambiciozni in podpirati tudi profesionalno kulturo s 
tem, da bi imeli vsak enkrat letno tak dogodek.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je podžupan predlagal glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program kulture v Občini Mire-

Kostanjevica  za leto 2009 
 
Ob glasovanju je prisotnih 12 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep. 
 
Ad 8 Obravnava in sprejem sklepa o nakupu parcele 958/5 k.o. Miren 
 Župan poda obrazložitev, ki je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Klančič meni, da bi bil zelo primeren za telefonsko centralo, zato podpira nakup.  
 
Svetnik Jazbec se strinja, vendar meni, da je potrebno v proračunu rezervirati dodatna 
sredstva za dokončanje tega prostora.  
 

S K L E P 
I. 

Za potrebe izvajanja družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica, se od družbe 
FININVEST d.o.o. iz Nove Gorice odkupi poslovni prostor z identifikacijsko št. 111.E, v izmeri 
27,70 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta z naslovom Miren 125/b, 
stoječega na parc. št. 958/5 k.o. Miren. Z odkupom poslovnega prostora se pridobi tudi 
solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih in napravah objekta ter zemljišču, na 
katerem stoji objekt. 

II. 
Vrednost predmeta odkupa je 30.000 EUR. 
 
 
Ob glasovanju je prisotnih 12 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep. 
 
Ad 9 Pobude in vprašanja svetnikov   
Župan poda najprej obrazložitve poteka priprave občinskega prostorskega načrta občine, 
obrazložitev je v pisni obliki sestavni del gradiva.  
  
Svetnik Budin razpravlja o spremembi prostorskega načrta za področje bivše gramoznice 
Salonita Anhovo. Ugotovil je, da za to področje družba Anhovo predlaga tudi hotelirstvo, 
igralništvo, itd., in se s tem ne strinja, saj misli, da bi morali opraviti glede tega širšo 
razpravo.  
 
Župan pove, da sprememba plana za to področje se pelje mimo spremembe občinskega 
prostorskega plana in misli, da teh dejavnosti ni zajetih.  
 
Svetnik Jazbec se s tem postopkom ne more strinjati, meni, da bi morali o tem drugače 
razpravljati. Pričakoval je boljšo obrazložitev, tudi z predlaganim naslednjim terminom za 
razgrnitev plana.  
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Svetnik Cotič ponovno razpravlja o plačah v javnem zavodu Goriška knjižnica in meni, da bi 
slednje moral kdo kontrolirati, občina namreč namenja denar, nihče pa plač ne kontrolira.  
 
Svetnik Vičič opozori, da je enak problem v vrtcih.  
 
Župan pove, da so plače v javnih zavodih regulirane z zakonom.  
 
Svetnik Jazbec postavi naslednja vprašanja kdo je v tem trenutno vknjižen na zemljišče od 
Agro Gorica v Biljah, kjer je občina imela predkupno pravico, enako velja za gostilno v 
Vojščici. Tretje vprašanje zadeva gramoznico Primorje v Mirnu za katero je v odloku 
sprejetim pred časom določena 30 % pozidava, kar pa noben investitor ne more zagotoviti. 
Predlaga čimprejšnjo spremembo tega odloka, da bo več možnosti za pridobivanje 
investitorjev. Vpraša tudi iz kakšnih sredstev je bila financirana ureditev gozdne poti na 
Lokvici, glede na to, da je bil sedaj podpisan sporazum z ministrstvom za urejanje gozdnih 
poti.  
 
 
Seja se je zaključila ob  
 
 
 
Zapisala:        Predsedujoči:  
Maja Skok Možina      Branko Orel 
 
 
Overitelji:  
Stojan Cotič       Mauricij Humar 
 
 
 
 
 


