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

ki je bila 27. junija 2012 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  
Aleš Batistič, Leopold Blaţič, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, Mauricij Humar, Benjamin 
Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Muţina, Branko Orel, Tihomil Pahor, 
Vojko Urdih in Fabjan Vičič. 
Odsotna svetnika: Peter Budin in Matjaţ Nemec. 
Na seji so bili prisotni tudi: Ţupan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Nada Uršič 

Debeljak (k Ad 5), Boris Korošec (k Ad 4) in Roberta Filipič (k Ad 6).  
Predstavniki medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper).   
 
Seja se je pričela ob 18. uri. 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
 
Podţupanja Občine Miren-Kostanjevica uvodoma pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je 
sklepčnost zagotovljena. 
 
Podţupanja najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-0006/2012 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Benjamin Klančič in 
2. Fabjan Vičič. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi, z dvigom rok, potrdijo predlagani sklep. 
 
 
Nato podţupanja povabi svetnike k razpravi o zapisniku 16. redne seje, ki so ga svetniki 
prejeli v gradivu.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklepu št. 9000-0005/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 16. redne seje kot je bil 

predlagan.  
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep. 
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podţupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje in predlaga razpravo.  
K razpravi se ne prijavi nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o predlaganem 
dnevnem redu, in sicer:  
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1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Poročila 

a.) poročilo ţupana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta   
c.) poročila članov svetov zavodov  
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 16. redne seje 

3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,  
(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 16. redne seje 

4. Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta oziroma operacije "Oskrba s 
pitno vodo obale in Krasa", 

(pdf) Povzetek PIZ projekta "Oskrba s pitno vodo obale in Krasa" 
5. Poročilo o delu LUNG za leto 2011 

(pdf)  predlog sklepa 
6. Sprejem predloga Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih 

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

(pdf) predlog pravilnika 
7. Soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinske 

uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren-Kostanjevica  

(pdf)  predlog sklepa o soglasju k pristopu občine Vipava  
(pdf) sklep občine Vipava 

8. Pobude in vprašanja 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno, z dvigom rok, potrdijo predlagani 
dnevni red.  
 
Na pobudo svetnika Medveščka in glede na to, da je poročevalec pri točki 4, gospod Boris 
Korošec, ţe prisoten, podţupanja predlaga sprejem sklepa o spremembi dnevnega reda, in 
sicer:  

Sklep št. 9000-0006/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da se spremeni vrstni red 

točk dnevnega reda, in sicer, da se točka 4. dnevnega reda spremeni v 2. točko 
dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo predlagani sklep.  
 
Ad 2 Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta oziroma operacije »Oskrba s 
pitno vodo obale in Krasa« 
Obrazloţitev k tej točki poda Boris Korošec, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
Dodatno obrazloţitev poda tudi ţupan.  
 
Razpravljata svetnik Medvešček in svetnik Blaţič.  
Svetnik Orel pa ugotavlja, da Odbor za gospodarstvo in proračun tega ni obravnaval in meni, 
da bi, kot pristojno delovno telo, moral. Predlaga, da občinski svet ne sprejme tega in naj 
predhodno odbor obravnava gradivo.  
 
Aleš Vodičar pove, da so o soglasju k DIIP odločali v lanskem letu in glede na to, da gre za 
minimalne finančne odklone, se za sklicevanje odbora niso odločili.  
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Podţupanja zaključi razpravo in na predlog svetnika Orla, predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-0014/2012 
Občinski svet sprejme sklep, da se predlagani sklep umakne iz dnevnega reda. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 8 jih glasuje ZA, nihče ni bil proti, sklep je bil 
tako sprejet.  
Ad 3 Poročila  

a.) Poročilo župana 

Poročilo najprej poda ţupan, poročilo so svetniki prejeli tudi v pisni obliki kot dodatno 
gradivo.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta 

Poročilo iz seje Statutarno-pravne komisije poda svetnik Urdih, pove, da so obravnavali 
pripravljen razvid komisij in odborov, frekvenco sej in delovanje le-teh. Pove, da so sprejeli 
predloge zdruţitve naslednjih odborov in komisij, ki naj se upošteva pri pripravi novega 
statuta, in sicer: 

- Zdruţijo naj se Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, Odbor za mladinska vprašanja 
in Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo.  

- Zdruţita naj se Komisija za pripravo občinskih prireditev in občinskega glasila in 
odbor za turizem.  

Svetnik Klančič poroča s seje  Komisije za pripravo občinskih prireditev in glasil. Ugotovili so, 
da se je upoštevala pripomba komisije glede objavljanja zapisnikov na portalu občine Miren-
Kostanjevica. Obravnavali so tudi predlog programa praznovanja občinskega praznika v letu 
2012 in predlog vsebine občinskega glasila za leto 2012.  

c.) Poročila članov svetov zavodov 

Svetnik Pahor poroča iz sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica. Pove, da so bili obveščeni, da sodišče ni ugodilo toţbi neizbranega kandidata za 
direktorja, ter da so imenovali dosedanjega direktorja za v.d. direktorja za dobo enega leta. 
Na dnevnem redu so obravnavali še informacijo o zapisniku o poslovanju po stroškovnih 
mestih ter prejeli informacijo o rezultatih poslovanja zavoda. Predlaga Odboru za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Darka Tomšiča za 
direktorja zavoda.  
Svetnik Humar poroča iz sveta zavoda JZ Goriška knjiţnica. Sprejeli so predlog plana dela 
za leto 2012, obravnavali so poletni urnik knjiţnice, razpravljali so tudi o negativnem soglasju 
mestnega sveta MONG k imenovanju direktorja knjiţnice. Pove tudi, da je svet zavoda prejel 
odstopno izjavo predsednika in člana sveta gospoda Ščuke.  
Svetnik Cotič poroča iz sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno zdravstveno varstvo. 
Obravnavali so 4 točke, in sicer: Poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2012, Plan 
nabav, izvajanje uredb o podjemnih in drugih pogodbah.  
 
Na vprašanje svetnika Medveščka glede spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
Kraški vodovod Seţana, d.o.o., Aleš Vodičar pove, da gre pri spremembi odloka samo za 
uskladitev z zakonodajo.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 
Podţupanja predstavi tudi odgovore na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, . 
Odgovore so svetniki prejeli in je sestavni del gradiva.  
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Svetnik Muţina sprašuje kaj je z njegovo pobudo za postavitev grbin pri športnem parku 
Java v Orehovljah? 
 
Ţupan pove, da mora strokovna komisija pobudo še obravnavati.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče zato podţupanja predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 
naslednji 

Sklep št. 9000-0006/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in 

vprašanja 16. redne seje  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 
Ad 4 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta dobili s sklicem seje.  
Podţupanja predstavi pregled realizacije sprejetih sklepov.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep št. 9000-0006/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih 

sklepov Občinskega sveta 16. redne seje 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 
Ad 5 Poročilo o delu LUNG za leto 2011 

Uvodno obrazloţitev poročila poda direktorica zavoda gospa Nada Uršič Debeljak, 
obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
V razpravi sodeluje svetnik Ferfolja, ki razpravlja glede izobraţevanja zaposlenih. Svetnik 
Medvešček razpravlja o potrebni opremi in pogojih izobraţevanja.  
 
Glede na razprave svetnikov gospa Uršič Debeljakova pove, da je izobraţevanje zaposlenih 
zelo pomembno in brez tega ne gre. Glede pogojev dela pove, da opremo za izobraţevanje 
pridobivajo iz raznih razpisov. Za ostalo opremo imajo vedno znova teţave z iskanjem virov 
financiranja, še posebno v tem času, ko recesija pritiska.  
 
Podţupanja zaključi razpravo in predlaga sprejem naslednjega  

Sklep-a št. 014-0021/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Poročilo o delu LUNG za leto 2011 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Ad 6 Sprejem predloga Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, 
kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-
Kostanjevica 

Uvodoma poda poročilo Statutarno-pravne komisije svetnik Urdih, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da so na odboru sprejeli naslednje sklepe:  



 
osnutek zapisnika 17. redne seje   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 

   5 

 

1.  
Statutarno pravna komisija predlaga, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Miren Kostanjevica: 

- v tretjem odstavku 2. člena se črta besedilo “Udeležba na prireditvi ni kulturni 
projekt.” 

- sedma alineja prvega odstavka 3. člena  se spremeni tako, da se glasi:  
     “druge pravne osebe zasebnega prava” 
- v drugi alineji drugega odstavka 3. člena se črtajo besede “ali organizacijsko 

enoto”   
- v peti alineji drugega odstavka 3. člena se za besedami “kot pravne osebe” 

dodata besedi “zasebnega prava” 
2.  

Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 
programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini 
Miren Kostanjevica in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Miren Kostanjevica v sprejem.  
 

Dodatno obrazloţitev poda Roberta Filipič, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju svetnik Vičič in svetnik Humar razpravljata o prvem predlogu komisije, ali naj 
se predlagano besedilo črta iz pravilnika, ali ne. Svetnik Humar pravi, da je odbor za kulturo, 
ţe pri prejšnjih verzijah pravilnika, predlagal, da je to besedilo vključeno v pravilnik.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da bi moral predlog obravnavati tudi odbor za kulturo, saj je 
očitno potrebna razprava o vsebini pravilnika. 
 
V nadaljevanju razpravljajo še svetnik Klančič, svetnik Muţina in Roberta Filipič.  
 
Na vprašanje svetnika Medveščka kaj on o tem predlaga, svetnik Humar pove, da on pove 
svoje mnenje in ne mnenje odbora. Sam se s strinja s predlogi Statutarno-pravne komisije, 
razen s prvim.  
 
Svetnik Medvešček meni, da bi moral odbor za kulturo ta pravilnik obravnavati, čeprav ni 
nekih bistvenih vsebinskih sprememb.  
 
S svetnikom Medveščkom se strinja svetnik Orel.  
 
Aleš Vodičar je mnenja, da navedeno ni potrebno.  
 
Podţupanja predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:   

Sklep-u št. 007-0015/2012 
v tretjem odstavku 2. člena se črta besedilo “Udeležba na prireditvi ni kulturni 

projekt.” 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, nihče ni glasoval ZA, 13 svetnikov je glasovalo 
PROTI.  
 

Sklep-u št. 007-0015/2012 
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sedma alineja prvega odstavka 3. člena  se spremeni tako, da se glasi: 
“druge pravne osebe zasebnega prava” 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA.  
 

Sklep-u št. 007-0015/2012 
v drugi alineji drugega odstavka 3. člena se črtajo besede “ali organizacijsko enoto” 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA.  
 

Sklep-u št. 007-0015/2012 
v peti alineji drugega odstavka 3. člena se za besedami “kot pravne osebe” dodata 

besedi “zasebnega prava” 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA.  
 
V nadaljevanju podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 007-0015/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica bo odločal o sprejemu Pravilnika o 

sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica potem, ko bo pravilnik 

obravnaval Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA.  
 
Ad 7 Soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave 
Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - 
Kostanjevica 
Uvodno obrazloţitev poda ţupan, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Najprej razpravlja svetnik Cotič, ki se sprašuje ali ne bo mogoče padla kvaliteta storitve na 
našem področju, če bodo redarji odhajali v Občino Vipava.  
 
Nato razpravlja še svetnik Medvešček, ki pa ima pomisleke glede tega koliko časa bodo 
redarji porabili v avtomobilu, če se bodo prevaţali v Občino Vipava.  
 
Svetnik Urdih meni, da bi bilo bolj primerno, da bi se Občina Vipava priključila Občini Komen, 
saj z njo teritorialno meji.  
 
Ţupan pove, da se Občina Vipava vidi v naši regiji, zato ţeli pristopiti k naši medobčinski 
upravi.  
 
Podţupanja zaključi razpravo in predlaga glasovanje o naslednjem 
 

S K L E P – u št. 030-0012/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica daje soglasje k pristopu Občine Vipava k organu 
skupne občinske uprave Medobčinske uprave Občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko 
in Miren- Kostanjevica. 
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Ad 8 Pobude in vprašanja 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Orel, ki najprej razpravlja o vsebini pomnika na Cerju. 
Predlaga, da občinska uprava do septembra 2012 pripravi predstavitev vsebine pomnika na 
Cerju na seji občinskega sveta. Svetniki predlog vsebine iz leta 2005 zelo slabo poznajo. 
Predlaga tudi, da se pripravi projekt, kako se bo uredila okolica pomnika in s tem v zvezi tudi 
razpis izvedbe. Naslednje kar predlaga je to, da naj se občina angaţira za odkup zemljišča v 
stari opekarni v Biljah za namen muzeja. Govori se, da se zemljišča prodaja. Biljenci si tam 
ţelijo muzej opekarstva. 
 
Svetnik Blaţič sprašuje v kakšni fazi je Občinski prostorski načrt ter kako je s komisijo, ki je 
ustanovljena iz občine in upravne enote, ki naj bi ocenjevala zazidalne parcele, ki so bile 
zavrnjene v prostorskem načrtu? 
 
Svetnik Klančič razpravlja glede problematike parkiranja na cesti med trgovino gostinske 
opreme in vodnjakom v kriţišču proti nogometnemu igrišču v Biljah. Predlaga, da občina v 
proračunu za naslednje leto predvidi sredstva za odkup zemljišča v pasu vzdolţ omenjene 
ceste za potrebe parkiranja. Meni, da je to potrebno nujno urediti.  
 
Svetnik Humar sprašuje glede razpisa za izgradnjo vrtca v Opatjem selu.  Sprašuje ali se bo 
investicija izvedla tudi, če stavba starega vrtca ne bo prodana? 
 
Svetnik Cotič sprašuje ali je kdo prijavljen na licitacijo stare stavbe vrtca v Opatjem selu? 
 
Svetnik Medvešček predlaga, da ţupan seznani občinski svet z nadaljevanjem izgradnje 
kanalizacijskega omreţja v Mirnu. Nadalje sprašuje kdaj bo občinski svet razpravljal o 
predlogih Statutarno-pravne komisije glede zdruţevanja odborov in komisij? 
 
Ţupan odgovori svetniku Klančiču in pove, da so začasno uredili situacijo, s tem, da se tam 
ne sme parkirati. Teren si bodo ogledali projektanti, ki bodo pripravili idejne rešitve. Meni, da 
ni smiselno odkupiti sosednje zemljišče, saj je kmetijsko zemljišče I. kategorije, kjer gradnja 
ni moţna. Glede vrtca Opatje selo obrazloţi, da so pridobili novo cenitev in razpisali licitacijo . 
Hkrati smo razpisali projekt za izgradnjo, da bi prišli do podatka, koliko bo znašala investicija. 
Če licitacija ne bo uspela bodo skladno z zakonodajo razpisali še eno, je pa trenutek 
neprimeren, saj je promet z nepremičninami popolnoma zastal.  
 
Podţupanja zaključi sejo ob 20:00 uri.  
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
 
Overitelji:  
Benjamin Klančič       Fabjan Vičič 
 
 
Datum: 5.7.2012 
Številka: 9000-0006/2012 


