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

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

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

Ad 4), Mirjam Klančič (k Ad 7), Ana Prosen (k Ad 8), Tomaţ Vadjunec (k Ad 9), Andrej Miška 
in Dario Rolih (k Ad 5 in 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. 9000-0008/2012 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Vojko Urdih in  
2. Zvonko Ferfolja.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA . 
 
Nato podţupanja povabi svetnike k razpravi o zapisniku 18. redne seje, ki so ga svetniki 
prejeli v gradivu.   
 
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Medvešček, ki razpravlja glede sprejetega sklepa o Cerju 
na strani 6 zapisnika. Meni, da po nepotrebnem končni sklep zajema tudi sklepe, ki so bili 
sprejeti predhodno. Meni, da bi moral biti sklep sestavljen iz štirih točk ali pa bi vseboval 
samo predlagano točko.  
 
Podţupanja tako predlaga, da se omenjeni sklep popravi tako, da se črta besedilo od besede 
Cerju naprej, sklep naj se glasi:  

Sklep št.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z osnutkom scenarija za vsebino 

Pomnika  braniteljem  slovenske  zemlje na Cerju  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
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Sklepu št. 9000-0007/2012 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 18. redne seje s sprejetimi 
sprejetim popravkom.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, ostali niso glasovali. 
 

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 ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:  
 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Poročila 
3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega svet,  
4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 
5. Predlog Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov 
predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju občine 
Miren-Kostanjevica 

6. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov Občine Miren Kostanjevica 

7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2012, 
8. Predlog  Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti, ter članov drugih 
organov Občine Miren – Kostanjevica 

9. Predlog DIIP-a KUC MIREN II. Faza 
10. Pobude in vprašanja 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 

Ad 2 Poročila  

a.) Poročilo župana 

Poročilo najprej poda ţupan, poročilo so svetniki prejeli kot dodatno gradivo v pisni obliki. 
 
Svetnik Medvešček predlaga, da se na različne dogodke s tematiko kmetijstva povabijo tudi 
člani Odbora za kmetijstva vprašanja in razvoj podeţelja. V nadaljevanju opozori, da je sam 
večkrat opozoril na to, da bi morala biti občina bolj aktivna glede poplavne nevarnosti v 
občini. Misli, da sta reka Vipava in Korn izpadla iz drţavnega poplavnega načrta prav zaradi 
premajhne aktivnosti naše občine.  
 
Ţupan obrazloţi, da srečanja v Biljah ni pripravljala občina. Glede poplavne ogroţenosti pa 
pove, da je občina naredila kar je mogla in ni prav jasno zakaj sta Vipava in Korn izpadla iz 
tega načrta.  
 

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega svet 
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Svetnik Budin poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun in pove, da so obravnavali 
točke iz dnevnega reda.  

c.) Poročila članov svetov zavodov 

Poroča svetnik Humar in pove, da so imeli sestanek Sveta zavoda OŠ Miren in pove, da so 
potrjevali delovna mesta v zavodu.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 

Ţupan predstavi tudi odgovore na pobude in vprašanja članov občinskega svet. Odgovore so 
svetniki prejeli v pisni obliki in so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 
naslednji 

Sklep št. 9000-0007/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in 

vprašanja 18. redne seje  
 

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

Ad 3 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta dobili s sklicem seje, obrazloţitev poda 
ţupan.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep št. 9000-0007/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih 

sklepov Občinskega sveta 18. redne seje 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 

Ad 4 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih 
plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazloţitev poda ţupan, nadaljnjo obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, pa poda 
Roberta Filipič.  
 
Svetnik Humar poroča iz Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo. Pove, da je 
odbor obravnaval ta predlog in sprejel naslednji sklep: »Odbor za kulturo, šolstvo, šport in 
tehnično kulturo predlaga, da se 4. člen predloga sklepa črta, ostali členi pa se ustrezno 
preštevilčijo. S temi spremembami odbor podpira predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih zniţanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Miren-Kostanjevica in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Miren Kostanjevica v 
sprejem.« 
 
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Ferfolja in se zahvali, da so njegovo pobudo upoštevali.  
 
Svetnik Cotič meni, da bi morali svetniki dobiti primerjavo v plačilih za prejšnja leta in 
primerjavo s sosednjimi občinami. 
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Ţupan pove, da vsaka občina sprejema ceno za svoje območje, sicer pa je bila cena vrtcev v  
naši občini vedno nekoliko niţja od Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba.  
 
Svetnik Medvešček razpravlja glede 3. člena sklepa, ki govori o dodatni olajšavi plačila pri 
reševanju osnovnega stanovanjskega problema. Ugotavlja, da so predvideli ali nakup 
nepremičnine ali novogradnjo, kot obliki reševanja stanovanjskega problema. Nekatere 
druge občine so predvidele tudi druge oblike reševanja osnovnega stanovanjskega 
problema. Predlaga, da se proučijo tudi druge oblike reševanja stanovanjskega problema, da 
ne bi kdo izpadel iz te kategorije.  
 
Svetnik Humar replicira svetniku Cotiču in pravi, da je deleţ v ceni vrtca namenjen stroškom 
plač, vendar se je potrebno zavedati, da imamo v občini štiri vrtce. To je prijazno do staršev, 
če bi pa ţeleli manjše plačilo vrtcev, bi morali razmisliti o ukinitvi kakšnega vrtca.  
 
Ţupan opozori tudi na to, da naš vrtec ni samostojna ustanova, ampak spada pod okrilje 
šole, kar sigurno pomeni tudi racionalizacijo stroškov.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja najprej predlaga sprejem sklepa 
odbora, in sicer:  
 

Sklep št. 600-0016/2012 
Črta se 4. člen predloga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-
Kostanjevica. Ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.  

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

V nadaljevanju pa podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklepu št. 600-0016/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na 
območju Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 

Ad 5 Predlog Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem 
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem 
ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju 
občine Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, najprej poda Aleš Vodičar. Sledi pa 
obrazloţitev Andreja Miške, ki je tudi sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Budin poroča o stališču Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnik Cotič sprašuje ali imajo podatek koliko je kontejnerjev na prebivalca v primerjavi s 
sosednjimi občinami.  
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Gospod Miška pove, da tega podatka trenutno nima, ga pa lahko dostavi na občino.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 007-0016/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o načinu obračunavanja 

stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem 

komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Miren - Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 

Ad 6 Predlog Pravilnika o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov Občine Miren-Kostanjevica.  

Uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, najprej poda Aleš Vodičar. Sledi pa 
obrazloţitev Andreja Miške, ki je tudi sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju poda poročilo Odbora za okolje in prostor svetnik Vičič. Poročilo odbora je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 007-0010/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o dopolnitvah Tehničnega 

pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih  odpadkov Občine Miren Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 
Svetnik Klančič v nadaljevanju razpravlja glede odlaganja kosovnih odpadkov v Biljah na 
ekološkem otoku, pravi, da se govori, da bodo ekološki otok zaprli, ter da bo moral vsak 
posameznih poskrbeti za odvoz kosovnih odpadkov. Boji se, da bo na ta način število črnih 
odlagališč poraslo.  
 
Andrej Miška pove, da odlaganje kosovnih odpadkov na ekološki otok ni pravilno, gre pa tudi 
za dodaten strošek za občino, to naj se ne bi počelo. Te odpadke bi morali občani odvaţati v 
zbirni center, ki se nahaja trenutno v Mirnu. Sicer pa poteka akcija zbiranja kosovnih 
odpadkov dvakrat letno, ko lahko občani brezplačno predajo te odpadke. Dogovarjajo pa se 
z občino, da bi bil tudi v Biljah zbirni center, kjer bodo občani pravilno ločevali odpadke.  
 
Svetnik Orel meni, da bi moral ekološki otok ostati tak kot je, v zbirni center ljudje ne morejo 
odlagati odpadkov kadar bi ţeleli zaradi urnika le-tega.  
 
Andrej Miška pove, da imajo z uvedbo zbirnih centrov zelo dobre izkušnje.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da je uvedba zbirnih centrov prava odločitev, zato bi ju bilo 
potrebno čim prej narediti tudi v Biljah in Opatjem selu. Pripombe ima samo na urnik 
zbirnega centra v Mirnu.  
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Andrej Miška pove, da so bolj ugodni urniki zbirnih centrov povezani s stroški in sedanja 
cena tega ne dopušča.  
 
Svetnik Cotič razpravlja o problematiki ekološkega otoka v Opatjem selu in meni, da bi bil 
zbirni center najbolj primeren.  
 
Svetnik Muţina vpraša ali ima Komunala kako urejeno uničevanje dokumentacije? 
 
Andrej Miška pove, da lahko to uredijo na dva načina, da sami odpeljejo na uničenje, lahko 
pa gre tudi stranka zraven, izda se tudi potrdijo o uničenju. Gre v bistvu za komercialno 
storitev.  
 
Svetnik Humar dodaja, da so bili krajani Mirna pred uvedbo zbirnega centra zelo skeptični, 
vendar se je izkazalo kot zelo pozitivno. Strinja se z uvedbo zbirnih centrov tudi v Biljah in 
Opatjem selu.  
 

Ad 7 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodni obrazloţitvi podata ţupan in Mirjam Klančič, obe obrazloţitvi sta sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavni del gradiva, poda svetnik 
Budin.  
 
Razpravlja svetnik Medvešček in sprašuje kakšen vpliv bodo imele spremembe zakona na 
rebalans proračuna. Prav tako predlaga, da se čim prej izvedejo izplačila iz razpisa za 
kmetijstvo, glede na to, da je bila suša. Razpravlja tudi o aktivnostih glede ureditve parka v 
Mirnu ter o ureditvi dostopa do OŠ Miren.  
 
Mirjam Klančič tolmači, da ZUJF ne bo imel velikega učinka na rebalans proračuna. Največji 
učinek je bil na prevoz na delo in regres za malico, pri plačah pa se je res zgodilo 8 % 
zniţanje, vendar ob hkratni odpravi nesorazmerij, zato tukaj velikega učinka ni bilo.  
 
Glede ureditve parka v Mirnu ţupan meni, da bi morala pobudo podati krajevna skupnost, o 
čemer je s predsednikom ţe govoril. Glede ureditve dostopa do šole pa pove, da čakajo ali 
bo druţba Afit popravljala streho, v tem primeru bodo uredili tudi tisti del poti.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, podţupanja tako predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 007-0018/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna 

občine Miren-Kostanjevica za leto 2012. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 8 Predlog  Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih 
skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica 

Uvodno obrazloţitev poda Ana Prosen, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
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Svetnik Orel poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Klančič meni, da dikcija, da se ne upošteva dodatek za delovno dobo, ni dovolj 
jasna. Pravi, da gre za delovno dobo ţupana in naj se tako tudi popravijo vse dikcije.  
 
Svetnik Medvešček prosi za obrazloţitev glede sklepa o opravljanju funkcije v 4. odstavku 3. 
člena.  
 
Ana Prosen pravi, da ima to podlago v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o  
 

Sklep-u št. 007-0019/2012 

Popravi se 6. člen, tretji odstavek, četrti alineji, kjer se višina odstotka popravi 
iz 7,5 na 5 in se glasi: »udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 5 

% plače župana« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
 

Sklep-u št. 007-0019/2012 
- Zadnji stavek tretjega odstavka 4. člena 
- Zadnji stavek prvega odstavka 6. člena 
- Zadnji stavek prvega odstavka 8. člena  
- Zadnji stavek prvega odstavka 10. člena  

Se dopolnijo z besedico »župana« in naj se glasijo: »Pri tem se ne upošteva dodatek 
za delovno dobo župana.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
Podţupanja predlaga še glasovanje o naslednjem  
 

Sklepu št. 007-0019/2012 
Občinski svet sprejme Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih 
skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica s sprejetimi 
popravki.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 9 Predlog DIIP-a KUC MIREN II. Faza 

Uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, podata ţupan in Tomaţ Vadjunec (RRA 
Severne Primorske).  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Budin, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
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Svetnik Klančič pravi, da bi bilo potrebno pripraviti prikaz faz in etap izgradnje Kulturno 
upravnega centra Miren. Opozori še na napačno navajanje Kulturno-turističnega društva 
Zarja Bilje ter na napačno navajanje časovnega načrta izvedbe investicije.  
 
Tomaţ Vadjunec, na vprašanje svetnika Medveščka, obrazloţi zakaj je MGRT podalo 
negativno mnenje za prvo etapo, druge faze. Pove, da je bila ta etapa ocenjena na vrednost 
2.400.000 € (z DDV), ker pa lastnih sredstev ni bilo dovolj so se odločili, da bodo prvo etapo 
razdelili še na etape in prišli na 1.400.000 €. Za investicije, ki so sofinancirane s strani javnih 
sredstev, pa metodologija narekuje, da morajo biti tehnično zaključene celote. Podaljšana 
tretja faza, kot je bilo v planu, pa ne bi dobila uporabnega dovoljenja in metodologiji ne bi 
zadostili. MGRT je svetovalo, da se investicija bolj dodela. Zaradi tega so se modro odločili, 
da bodo začeli s tretjo etapo druge faze, ki pa vsebuje tudi dela iz prve etape (rušenje 
objekta). Z manjkajočimi etapami bodo lahko kandidirali na naslednjo finančno perspektivo, 
najverjetneje v letu 2015.  
 
Svetnik Medvešček razpravlja o navedbah v DIIP-u in pravi, da navedba, da predviden objekt 
nadomešča obstoječi objekt, ne drţi, kvečjemu ga delno nadomešča. Prav tako gre za 
večnamenski kulturni objekt in ne večnamenski kulturni center kot navaja DIIP. 
 
Aleš Vodičar dodatno obrazloţi etapno gradnjo. Pove, da je za gradnjo predvidena stavba B, 
to je tretja etapa, v vrednosti 380.000 €, v DIIP-u pa je vrednost gradbenih del 829.000, ki 
vključujejo rušitvena dela iz prve etape, dela iz druge etape in tudi dela iz pete etape. 
Posledično bo za vrednost del za ostanek prve etape niţja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 351-1-0021/2009 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta Kulturno-upravni center Miren 2. faza 3. etapa s popravki.  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 10 Pobude in vprašanja 

Podţupanja odpre razpravo.  
 
K besedi je bil najprej prijavljen svetnik Vičič in sprašuje ţupana kdaj bodo sprejeli Občinski 
prostorski načrt? Prav tako pa sprašuje ali potekajo nadaljnje aktivnosti glede ČN ob 
Vrtojbici? 
 
Svetnik Blaţič prosi, da bi svetniki dobili na vpogled mnenje kmetijsko-svetovalne sluţbe, ki 
je podajala mnenje na prostorski plan. Zanima pa ga tudi ali bo odbor za kmetijstvo 
prostorski plan obravnaval.  
 
Ţupan pove, da je odbor to ţe obravnaval, glede mnenja pa pove, da je bilo to dodatno 
mnenje, ki ga je ministrstvo zahtevalo, je pa le eno mnogih mnenje, ki jih je občina morala 
pridobiti.  
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Svetnik Klančič predlaga, da je v srednjeročnih in dolgoročni ciljih na področju Parka Cerje 
2007-2013, pod poglavjem kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina, navedeno: »oţiviti 
in obnoviti najmanj eno arheološko najdišče.« Za leto 2013 predlaga, da se omogoči dostop 
do vodnjaka, ki leţi v Občini Šempeter-Vrtojba na parceli št. 2318/1. Vodnjak naj bo 
dostopen za bodoče obiskovalce, dostop do njega je moţen z regionalne ceste R-614, ki 
poteka v Občini Miren-Kostanjevica. Obe sosednji občini pristopita k usposobitvi 
konzerviranega vodnjaka za obisk turistov. S tem bo občina Miren-Kostanjevica realizirala 
enega od ciljev področja Parka Cerje. Svetnik dodatno sprašuje kako poteka rezervacija 
objekta za muzej opekarstva v Biljah? Nadalje pa predlaga, da se na CPG pošlje naročilo za 
čiščenje plevela med betonskimi robniki pločnikov in asfaltom na adaptirani regionalni cesti 
R615 skozi Bilje ter naj se na adaptirani regionalni cesti R615 skozi Bilje popraviti vdrte 
pokrove jaškov. Dodatno svetnik pove, da ga čudi, da kmetje v Biljah toţijo zaradi suše, saj 
je vendar v bliţini reka Vipava.  
 
Glede objekta za muzej ţupan pove, da je nadzorni svet sprejel, da objekt odstopi občini s 
tem, da se dogovarjajo za tri nove cestne priključke. 
 
Svetnik Humar sprašuje ali bo Občina Miren-Kostanjevica podajala mnenje k podelitvi 
koncesije Alei Iacti? 
 
Ţupan pove, da so ţupani zavzeli stališče, da naj soglasje poda domicilna občina.  
 
Svetnik Cotič predlaga, da se aţurirajo zapisniki na spletni strani. Sprašuje ţupana v kakšni 
fazi je širitev ceste od kriţišča do mejnega prehoda na Lokvici, ali projekt Kraška vas 
napreduje ter ali se res odvijajo aktivnosti glede izgradnje bioplinarne v Biljah? 
 
Glede širitve ceste na Lokvici ţupan pove, da bo predvidoma v naslednjem letu. Glede 
Kraške vasi pa, da je večina mnenj za spremembo plana, za potrebe Kraške vasi, pozitivnih, 
ko bo prostorski plan spremenjen, bo projekt zagnan. Pritrdi, da se govori o izgradnji 
bioplinarne v Biljah, pri njemu so bili tudi investitorji. Od investitorja so prejeli dokumentacijo, 
ki jo je potrebno še proučiti, prav tako pa si bodo ogledali kakšno ţe delujočo bioplinarno.  
 
Svetnik Muţina pravi, da je zajetje na Vogrščku prazno in sprašuje kakšne aktivnosti se 
izvajajo za sanacijo le-tega.  
 
Ţupan pove, da na Vogrščku je še prb. 1.500.000 litrov vode, ob najbolj sušnem obdobju se 
porabi okoli 2.000.000 litrov vode. Govori se o različnih zneskih, ki naj bi bili potrebni za 
sanacijo zajetja, od 300.000 d0 1.5 mio €. V času sušnega obdobja v letošnjem letu je 
normalno deloval.  
 
Svetnik Budin dodaja, da se okoli Vogrščka dogaja veliko špekulacij.  
 
Svetnik Muţina dodatno vpraša ali so na Odboru za okolje in prostor obravnavali sporno 
zadevo glede parcele v Orehovljah? Pravi, da so vsi prebivalci, ki ţivijo v tej ulici 
odškodovani zaradi sklepa občinskega sveta, tudi sam. S sklepom ni bila seznanjena niti KS.  
 
Ţupan poudari, da občinski svet ni sprejel sklepa, ki bi bil komu v korist, ali komu v škodo.  
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Svetnik Vičič pove, da za enkrat velja sklep občinskega sveta, občinska uprava pa bo 
ponovno proučila zadevo. Misli, da s sklepom ni bil nihče odškodovan, pove tudi, da je KS 
zadevo obravnavala in dala pozitivno soglasje za najem te parcele.  
 
Svetnik Cotič se strinja, da je potrebno zadevo ponovno proučiti, kar je bilo tudi mnenje 
Blanke Šuler.  
 
Svetnik Medvešček vpraša ţupana ali je 22.9. otvoritev pomnika na Cerju? Pravi, da upa, da 
bo občinski svet vedel kdaj bo otvoritev pomnika. Prosi tudi za dodatno obrazloţitev glede 
prakse sklicevanja sej odborov in komisij, kakor tudi glede vsebin, ki se na sejah 
obravnavajo. Misli, da bi glede razpolaganja s kmetijskimi zemljišči tudi Odbor za kmetijstvo 
in razvoj podeţelja kaj rekel, prav tako glede kakšnih drugih vsebin.  
 
Ţupan pove, da gre za otvoritev dostopne poti in začasne razstave prve svetovne vojne. 
Otvoritev pa bo naslednje leto. 
 
 
Podţupanja zaključi sejo ob 20:45 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
 
Overitelji:  
Vojko Urdih         Zvonko Ferfolja  
 
 
Datum: 17.10.2012 
Številka: 9000-0008/2012 


