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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 

osnutek 
 

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

ki je bila 12. novembra 2009 ob 19:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Aleš Batistič,  Fabjan Vičič, Branko Orel, 
Stanko Mužina, Bogdan Jazbec, Peter Budin, Jožef Stepančič, Adrijan Spačal, Darjo Spačal,  
Silvester Medvešček, Matjaž Nemec, Benjamin Klančič in Stojan Cotič. 
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, Blanka Gaber (pri Ad 2).  
Predstavniki medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper). 
 
Podžupan pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je  trenutno prisotnih 14 svetnikov in je tako 
sklepčnost zagotovljena.  
 
Podžupan  predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 9. izredne seje občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in sicer: 
1. Matjaž Nemec in  
2. Benjamin Klančič.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep. 
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podžupan predlaga razpravo. 
 
Svetnik Budin predlaga, da se drugi točki spremeni ime, in sicer naj se imenuje samo 
obravnava, ter da se o točki ne odloča. Obrazloži, da ga gradivo ne zadovoljuje, zelo je 
razočaran nad pripravljenim materialom. Meni, da je pripravljen površno in slabo. Meni, da se 
odlok ne more imenovati tako, saj so spremembe odloka sprejemali že v letu 1997, enako 
velja za obdobje, ki je navedeno do leta 2000, meni, da bi moralo biti vsaj do leta 2015. 
Sprašuje se tudi zakaj je taka sila za sprejem tega odloka. Razpravlja tudi o obrazložitvah. 
Pravi, da ima občutek, da nekdo hoče svetnike zavesti kar zadeva odtočnega kanala za ČN 
ob Vrtojbici, katerega ta odlok ne omenja. Mnenja je, da se o tem ne sklepa.  
 
Župan obrazloži, da ČN ob Vrtojbici ni povezana s tem odlokom, v odloku so zajeti najbolj 
bistveni predeli Ostrog, Meblo Vata in gramoznica Salonit Anhovo. Obrazloži postopek, ki je 
bil do sedaj speljan glede tega.  
 
Svetnik Jazbec meni, da je zelo bistveno kako se bo točka imenovala. Sprašuje se tudi ali 
lahko na izredni seji in na tak način sprejemajo odlok glede na določbe statuta in poslovnika?  
Podpira svetnika Budina pri njegovem izvajanju.  
 
Svetnik Klančič pove, da so na odboru za okolje in prostor dvakrat obravnavali. Pove, da 
njega je zanimal predvsem drugi člen odloka in ga je napisano zadovoljilo, saj ne omenja niti 
tlačnega niti odvodnega kanala. Meni pa, da je povsem jasno kakšno stališče zavzemajo 
svetniki glede odvodnega kanala.  
 
(svetnik Vičič pristopi ob 18:10 uri, tako je prisotnih 15 svetnikov) 
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Svetnik Medvešček meni, da se je potrebno dogovoriti kakšna bo vsebina te točke in kako 
bodo to obravnavali. Tudi sam ima nekaj pripomb na vsebino in smiselno se je dogovoriti ali 
je res nujno za sprejeti, sicer pa obstaja še kakšna pot.  
 
Svetnik Nemec predlaga, da se razčleni in se obravnava res ključne stvari, druge pa se lahko 
obravnava na naslednji seji.  
 
Župan pove, da postopek teče že dve leti in meni, da se lahko sprejme.  
 
Blanka Gaber predlaga, da se poimenuje Obravnava in morebitni sprejem … 
 
Svetnik Medvešček predlaga, da se lahko dnevni red sprejme kot je predlagan, ker ni 
zavezujoč.  
 
Podžupan tako predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem redu. Glasovalo je 15 
svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik je bil proti, tako so sprejeli naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje  
1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Miren - 
Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo št. 15/97). 

 
Ad 2 Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje  
1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Miren - 
Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo št. 15/97) 

Blanka Gaber poda obrazložitve, ki so v pisni obliki sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Budin meni, da bi bilo korektno povedati kdaj bo prostorski načrt sprejet, pove tudi, 
da je Salonit predlagal za območje gramoznice dejavnosti kot so gostinstvo, hotelirstvo in 
igralništvo in to ga muči, te dejavnosti ne spadajo na to področje.  
 
Blanka Gaber pove, da te dejavnosti je res Salonit Anhovo predlagal, kar je bilo tudi 
vključeno v odlok, vendar je ministrstvo za kmetijstvo zahtevalo izključitev tega in sedaj tega 
ni več.   
 
Na razpravo svetnika Medveščka župan obrazloži, da je bil največji problem tega, da je 
postopek tekel toliko časa, umestitev obvoznice v ta prostor.  
 
Svetnik Jazbec opozori, da še danes visi na oglasni deski akt iz junija 2008, kjer je 
navedeno, da v gramoznici Salonita Anhovo se lahko gradi igralnico in ga zanima kakšno 
težo ima ta akt.  
 
Blanka Gaber pove, da je to stališče in nima nobene teže pri izdaji gradbenega dovoljenja, v 
tem aktu, ki se ga sedaj sprejema pa igralništva več ni. 
 
Svetnik Humar meni, da so to zelo pomembni dokumenti, ki se tičejo KS Miren in bi jih 
morale obravnavati KS, ne glede na to ali je bila javna razprava.  
 
Župan pove, da je bila javna razprava v skladu z zakonom in je bila povabljena tudi KS, kar 
je v obrazložitvi tudi navedeno. Obrazloži postopek, ki je bil speljan, da so pridobili pozitivno 
soglasje ministrstva za kmetijstvo.  
 
Svetnik Budin razpravlja o tem ali igralništvo spada v gospodarske dejavnosti in se sprašuje 
zakaj se tako mudi za Salonit Anhovo.  
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Župan pove, da bodo o tem še razpravljali ko bodo obravnavali občinski podrobni prostorski 
načrt.  
 
Svetnik Klančič opozori na napako v zadnjem stavku na 4. Strani, kjer meni, da se v oklepaj 
lahko vključi besedilo »razen igralništva«. 
 
Svetnik Medvešček opozori na napako, da se nekje navaja odpadne vode, nekje pa odplake, 
meni, da je potrebno to poenotiti v celotnem odloku. Pri 12. točki na 5. strani, v delu M6-
Orehovlje svetnik predlaga, da je pri planiranih posegih potrebno vključiti tudi urejanje 
infrastrukture za potrebe obrtne cone.  
 
Blanka meni, da je bolj smiselno, da se dela besedila »vzdolž Vrtojbice« in »za potrebe 
čistilne naprave ob Vrtojbici« črta in bo tako zajemalo celotno vas.  
 
Svetnik Budin predlaga v delu M2 – Staro mesto na strani 4. doda pod planirane posege tudi 
morebitna dodatna športna igrišča.  
 
Svetnica Faganeli opozori, da je tam kmetijstvo zemljišče in poplavno območje.  
 
Svetnik Humar se strinja, da primanjkuje igrišč ampak sam se bolj nagiba na področje proti 
Vrtočam, kjer naj bi nastal športni park.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da je potrebno odlok sprejeti skladno s poslovnikom, na kar je 
opozoril že svetnik Jazbec.  
 
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  
 

SKLEP-u 
 

1. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme po skrajšenem postopku predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine 
Miren - Kostanjevica za obdobje  1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega 
plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo št. 15/97) z 
naslednjimi popravki: 

- V 2. členu pod točko 11) planirani posegi za besedilom gospodarskih dejavnosti doda 
besedilo »(razen igralništva)«, 

- V 2. Členu pod točko 12) planirani posegi se črta besedilo »vzdolž Vrtojbice« in 
besedilo »za potrebe čistilne naprave ob Vrtojbici«. 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, 2 sta glasovala proti.  
 
 
Seja se je zaključila ob 20:30 uri.  
 
 
Zapisala:        Predsedujoči: 
Maja Skok Možina      Branko Orel 
 
 
 
Overitelji: 
Matjaž Nemec       Benjamin Klančič 


