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Z A P I S N I K   

22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 
ki je bila 30. januarja 2013 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  
Aleš Batistič, Leopold Blaţič, Peter Budin, Zvonko Ferfolja,  Mauricij Humar, Benjamin 
Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Muţina, Matjaţ Nemec, Tihomil Pahor 
in Vojko Urdih. 
Opravičeno odsoten svetnik: Branko Orel in Fabjan Vičič. 
Neopravičeno odsoten: Stojan Cotič. 
Na seji so bili prisotni tudi: Ţupan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar.  
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič (Primorske novice) in Zdenka Tomulič (Radio 
Koper). 
 
Seja se je pričela ob 18. uri. 
Navzočih je bilo 12 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. 9000-1/2013 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Stanko Mužina in  
2. Zvonko Ferfolja 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI. 
 
Nato podţupanja povabi svetnike k razpravi o zapisniku 21. redne seje, ki so ga svetniki 
prejeli v gradivu.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklepu št. 9000-11/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 21. redne seje  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 

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 
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a.) poročilo ţupana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta   
c.) poročila članov svetov zavodov  
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje 

3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta, 
4. Pobude in vprašanja. 
5. Mnenje k imenovanju direktorja LUNG 
6. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013, 
7. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014, 
8. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa  grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena 
9. Plan dela občinskega sveta Miren-Kostanjevica za leto 2013 
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih 
11. Seznanitev občinskega sveta s sklepi zbora občanov Krajevne skupnosti Bilje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 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. 
 
Podţupanja vpraša kakšno stališče so zavzeli ţupani glede spreminjanja igralniške 
zakonodaje? Zanima pa jo tudi kaj pomeni pogodbena pošta? 
 
Ţupan pove, da so se seznanili s spreminjajočo se zakonodajo, postopek slednje pa je 
trenutno ustavljen. Glede pogodbene pošte pove, da gre za obliko sodelovanja, npr. s 
trgovino, ki bi opravljala tudi poštne storitve.  
 
Svetnik Urdih izrazi bojazen, da bodo v Kostanjevici na tak način ostali brez pošte, tako kot 
ostali ţe brez trgovine in krajevnega urada.  
 
Ţupan pove, da so upali, da bo pošta v Kostanjevici ostala taka kot  je, vendar se je Pošta 
Slovenije odločila drugače.  
 
Svetnik Medvešček razpravlja glede razvrstitve našega območja v kategorizacijo poplavne 
ogroţenosti. Sprašuje ali je naše območje ţe razvrščeno v kategorijo in katero? 
 
Ţupan pove, da je naše območje ţe razvrščeno v območje poplavne ogroţenosti, velja pa za 
območje od Vipave do Mirna. Teh območij v Sloveniji je okoli 60.  
 

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega svet 
Ni poročil.  

c.) Poročila članov svetov zavodov 
Najprej poroča svetnik Budin, ki je član Sveta zavoda JZ Glasbena šola Nova Gorica. Pove, 
da je v zavodu nastalo mučno vzdušje saj je ravnatelj zaposlil v zavodu svojo ţeno in sicer 
po deleţih do višine 50 %. Zaposleni nastalo situacijo zelo teţko prenašajo.  
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Svetnik Humar poroča iz Sveta zavoda JZ Goriška knjiţnica, pove, da sta odstopila 
predsednik in namestnik predsednika. Njega pa so imenovali za novega predsednika sveta, 
objavili pa so tudi razpis za imenovanje novega direktorja, saj trenutnemu vršilcu dolţnosti 
poteče mandat.  
 
Ţupan prebere še poročilo iz Sveta zavoda Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki ga 
je posredovala Ivanka Kosta, ki je predstavnica za Občino Miren-Kostanjevica (poročilo je 
sestavni del gradiva). 

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.  
 
Svetnik Muţina opozori na njegovo pobudo z 20. seje  glede parkirišča pri cerkvi v Mirnu.  
 
Ţupan pove, da čakajo idejno zasnovo za park v Mirnu, ki bo predvidela tudi nekaj parkirišč. 
Za zadevno zemljišče pa pove, da je problem z dostopom, kar je ţe povedal.  
 
Podţupanja predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 9000-11/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in 

vprašanja svetnikov z 21. redne seje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali 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. Za manjkajoče nerealizirane sklepe pove, da predvideva, da bodo realizirani v marcu 
ali aprilu.  
 
Svetnik Medvešček opozori ponovno, da v pregledu realizacije sprejetih sklepov manjkajo 
trije sklepi, ki niso bili še realizirani. Pravi, da kljub temu, da niso še realizirani, bi jih bilo 
potrebno voditi v tabeli.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep št. 9000-11/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih 

sklepov Občinskega sveta 21. redne seje 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki soglasno sprejmejo sklep.  
 
 
 

Ad 4 Pobude in vprašanja  

Svetnik Ferfolja predlaga, da občina uporabi vse ukrepe, da se pošta v Kostanjevici ne bi 
zaprla.  
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Svetnik Nemec sprašuje kako poteka izgradnja ceste iz Kriţ-Cijana do igrišča v Biljah.  
 
Ţupan pove, da cesta še ni zakoličena, za kar pa je občina podala urgenco na geodetsko 
upravo. Izbran pa je bil izvajalec za izdelavo PGD in PZI za kroţišče Kriţ-Cijan. Načrti bodo 
predvideli tudi sanacijo omenjene ceste. Na tistem mestu pa obstaja problematika lastništva.  
 
Svetnik Klančič predlaga, da se deponija materiala iz Vipave ob gostilni Kogoj v Mirnu sanira. 
Predlaga, da se zagotovi javna razsvetljava ob kulturnem domu v Mirnu.  
 
Ţupan pove, da so ţe pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo infrastrukture in bodo za to 
potrebovali material. Glede javne razsvetljave na kulturnem domu v Mirnu pa meni, da je 
glede na planirano rušenje stare stavbe neekonomično nameščati nove svetilke.  
 
Svetnik Humar opozori na problematiko v gramoznici od Salonita. Pove, da je rampa 
poškodovana in se tam nekontrolirano odlaga odpadni material. Za Občino Miren-
Kostanjevica je tam zelo slaba slika. Predlaga, da se urgira na Salonit Anhovo, da se 
zemljišče sanira, oz. prepreči nekontrolirano odlaganje.  
 
Ţupan pove, da se je spremenilo lastništvo zemljišča in bodo ustrezno ukrepali.  
 
Svetnik Muţina  sprašuje kako poteka sanacija Vogrščka in kdaj se predvideva, da bo 
obratoval namakalni sistem.  
 
Ţupan pove, da sanacija poteka po terminskem planu, pove, da ima trenutno take 
informacije, za kakšne druge informacije pa bodo morali prositi izvajalca del.  
 
Svetnik Medvešček pove, da so svetniki dobili pobudo prebivalcev ob cesti pri baru Ferari, za 
sanacijo omenjene ceste. Sprašuje kaj bodo lahko tam storili? 
 
Ţupan pove, da so na občino dobili pisno pobudo, proučiti je potrebno ali je tam kanalizacija 
zgrajena, sicer pa bo cesta sanirala v okviru izgradnje kanalizacije, ki bo potekala po Mirnu.  
 
Svetnik Medvešček dodatno opozori, da so na prejšnji seji obravnavali točko, kjer se je 
gradivo sklicevalo na akt še iz bivše skupne občine Nova Gorica, to je akt o prostorskih 
ureditvenih pogojih. Statut Občine Miren-Kostanjevica pa pravi, da v kolikor pride do takega 
primera, mora ţupan do naslednje seje pripraviti osnutek občinskega predpisa.  
 
Aleš Vodičar pove, da bo nov akt Občinski prostorski načrt zajemal tudi akt o PUP-ih.  
 
Svetnik Blaţič, ob načrtovanjem zaprtju pošte, izrazi bojazen, da bo Kras ostal še brez 
osnovne šole in zdravstvenega doma.  
 
Ţupan meni, da brez šole in zdravstvenega doma Kras zagotovo ne bo ostal, saj je to v 
domeni občine.  
 
Svetnik Medvešček se strinja s svetnikom Blaţičem in meni, da bi občina morala zavzeti 
stališče glede tega, ter da dobijo od ustreznih ustanov odgovor.  
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Svetnik Humar se pridruţuje mnenju, saj je na podeţelju vedno več starejših ljudi in je pošta 
za ta segment prebivalstva zelo pomembna. Predlaga, da se na občinski svet povabi 
direktorja PE Pošte Slovenije v Novi Gorici.  
 
Ţupan pove, da pošte ne bodo zapirali, po njegovem mnenju pa je omejevanje in 
skrajševanje urnika pošte slabše kot pogodbena pošta.  
 
Podţupanja povzame razpravo, da Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pobudo 
Županu, da vloži vse napore v to, da ohrani enoto Pošte Slovenije v Kostanjevici na Krasu.  
 
 

Ad 5 Mnenje k imenovanju direktorja LUNG 

Aleš Vodičar poda poročilo tako v imenu občinske uprave, kakor tudi v imenu predsednika 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, svetnika Orla. Poročilo komisije je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 014-0075/2012 
Občinski svet občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje k imenovanju: 

- DIJANE MAJKIĆ, roj. 1978, univ.dipl. organizatorka, Utovlje 10/a, Sežana, 
- NADE URŠIČ DEBELJAK, roj. 1968, prof. angl. in ital., Cankarjeva 28, Nova 

Gorica, 
za direktorico Ljudske univerze Nova Gorica v mandatnem obdobju 2013 – 2018. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 

Ad 6 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 

Podţupanja preda besedo ţupanu, ki poda obrazloţitve proračuna. Podaja obrazloţitve za 
leto 2013 in leto 2014 hkrati. Obrazloţitve so sestavni del gradiva.  
 
Podţupanja odredi 10 minutni odmor od 20.20 do 20.30 ure.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Medvešček, ki najprej razpravlja o OŠ Miren in sprašuje 
ali je realna moţnost za sofinanciranje novogradnje OŠ Miren.  
 
Ţupan pove, da termina nadomestna gradnja zakonodaja ne pozna in meni, da bi lahko bili 
uspešni na razpisu tudi za delno rušitvijo objekta. Drugih razpisov, kamor bi lahko kandidirali 
ni, trenutna moţnost je samo za sanacijo javnih objektov. Na ministrstvu za šolstvo sredstev 
za te namene ni več na razpolago.  
 
Aleš Vodičar doda, da je to edina moţnost za pridobitev sofinanciranja. V naprej pa ne 
morejo vedeti ali bodo na razpisu lahko uspešni.   
 
V nadaljevanju svetnik Medvešček sprašuje glede KUC II. Faza zakaj ni predvidena finančna 
konstrukcija tudi v naslednjih letih.  
 
Ţupan pove, da ni finančne konstrukcije zato, ker nimajo zagotovljenih finančnih virov. Vsi 
projekti, ki so v NRP morajo imeti DIIP, to je minimalni pogoj, da pride investicija v NRP.  
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Aleš Vodičar obrazloţi, da morajo imeti vse investicije nad 500.000 € potrjen IP ali DIIP in 
morajo biti vključene v NRP. V NRP-ju pa so tudi manjši projekti, ko gre šele za pripravo 
dokumentacije.  
 
Svetnika Medveščka zanima tudi ali bo občina pripravila priporočila za sanacijo Vipave in 
preprečitev poplav, kot so predlagali. Poudari, da je občina močno zainteresirana, da se 
poplavljanje Vipave prepreči in misli, da je to minimalno, kar lahko občina stori in je nujno.  
 
Ţupan pove, da mora drţava pripraviti predloge ukrepov. Sanacijo je potrebno opraviti od 
izliva do izlitja. Pove, da so v dogovorih za pripravo ukrepov za samozaščito občanov.  
 
Svetnik Medvešček razpravlja še o regresiranju prehrane učencev in upa, da je predvidena 
postavka dovolj visoka, da do te problematike v Občini Miren-Kostanjevica ne bo prihajalo. 
Razpravlja pa tudi glede postavke z imenom počitniška dejavnost občinske uprave, zanima 
ga ali se mora postavka tako imenovati? Dodatno pa ga zanima še ali bodo sklepi, ki so bili 
sprejeti na občinskemu svetu glede Cerja realizirani oz. obrazloţeni do drugega branja 
proračuna, dejstvo namreč je, da je veliko projektov v proračunu, ki govorijo o Cerju.  
 
Ţupan meni, da je nemogoče, da se v naši občini kaj takega zgodi. V primeru, da pride do 
take stiske pove, da hitro ukrepajo. Glede postavke počitniške dejavnosti ţupan pove, da ne 
ve točno katera je to, po vsej verjetnosti pa se mora tako imenovati.  
 
Svetnik Humar sprašuje kašen status ima sedaj pomnik na Cerju in ali je v proračunu realno 
ocenjeno obratovanje oz. stroški, ki nastajajo pri obratovanju pomnika? Razpravlja glede 
vrtca v Opatjem selu in meni, da bi bilo smiselno ponovno pretehtati moţnost obnove oz. 
energetske sanacije ţe obstoječega vrtca. Meni, da bila sredstva za obnovo niţja kot za 
novogradnjo in bi razliko lahko namenili vrtcu Bilje. Opaţa pa tudi, da je v proračunu KS 
Miren ostala postavka za obnovo mostu, sprašuje ali je to napaka? 
 
Ţupan pove, da so stroški obratovanja Cerja ustrezno predvideni v proračunu. Opozori, da je 
vrtec v Opatjem selu nadstropna stavba za slednje pa veljajo posebne omejitve. Za proračun 
KS Miren pa meni, da je prišlo do napake.  
 
Svetnik Budin pravi, da je lepo gledati tak proračun, vendar se sprašuje ali ju bo mogoče 
realizirati. Razpravlja glede javne razsvetljave in predlaga, da se postavka preimenuje v 
koncesijska dajatev. Sprašuje, če drţi podatek, da se v Biljah priključki na čistilno napravo 
povečujejo, in da občina ne računa nič? Kajti MONG zaračuna velik znesek tistim, ki se 
hočejo priključiti, kar je zopet narobe saj se zaradi tega ljudje ne odločajo za priključitev. 
Glede razpolaganja s stvarnim premoţenjem pa meni, da dokler ni jasno, kdaj bodo društva 
dobila prostore v novem objektu, naj se prodaja bivše stavbe občine zamakne na leto 2015 
ali 2016.  
 
Glede imena postavke ţupan pove, da se imena postavke ne da kar tako spreminjati, zato 
pa v obrazloţitvi piše, da gre za koncesijsko dajatev. Glede čistilne naprave ţupan meni, da 
ni smiselno zaračunavati priključek, kar zakonodaja sicer dopušča. Posamezniki so svoj 
deleţ stroškov vloţili ţe z izgradnjo greznice. Doseči je potrebno, da se čim več 
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gospodinjstev priključi na čistilno napravo. Glede bivše stavbe občine pa pove, da se prodaja 
premika iz leta v leto, v vsakem primeru pa bo občinski svet odločil ali se bo stavba prodala.  
 
Svetnik Klančič razpravlja o načrtu razpolaganja s stvarnim premoţenjem, in sicer o parceli 
na področju bivših opekarn in sprašuje ali je ta prenos zemljišča kaj povezan z bioplinarno. 
Nadalje pa meni, da bi morale Goriške opekarne, kot nosilec tradicije, prispevati kaj sredstev 
za sanacijo strehe bivše opekarne.  
 
Ţupan pove, da prenos parcele ni vezan na bioplinarno in pove, da Goriške opekarne 
odstopijo zemljišče občini neodplačno s pogojem, da občina uredi dva cestna priključka in 
sanira dimnik. Sanacija strehe pa sledi v prihodnosti s sredstvi iz čezmejnih projektov.  
 
Svetnik Urdih pravi, da je predvidenih premalo sredstev za sanacijo strehe dvorane v 
Kostanjevici, pričakuje tudi pomoč občinske uprave pri ureditvi pokopališča, prav tako pa 
apelira, da se zadeve uredijo glede bivšega centra teritorialne obrambe. Za današnje čase je 
stanje kot je tam nedopustno in sramotno.  
 
Ţupan pove, da so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo, projekt bo prevzela 
občina vendar na pobudo KS. Prav tako pravi, da mora KS prevzeti pobudo za obnovo 
pokopališča, občina bo speljala postopke. Glede centra bivše TO se strinja s svetnikom, 
lastnik je Ministrstvo za obrambo, v prostorskem planu je predviden kot rekreacijska cona in 
se bodo tako lahko pogovarjali o odstopu v korist občine, v tem trenutku pa to ni moţno.  
 
Svetnik Muţina razpravlja o problematiki OŠ Miren in predlaga, da se zamenjajo okna, da bo 
energetsko varčnejša. Sprašuje na kaj se nanašajo parcele v k.o. Miren, ki so predvidene v 
načrtu razpolaganja.  
 
Ţupan opozori, da bo prišlo do sanacije šole, kot je bilo ţe omenjeno. Poda pa še 
obrazloţitev glede parcel v načrtu razpolaganja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več. Podţupanja tako zaključi razpravo glede proračuna za leto 
2013 in 2014. Predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:  
 

Sklep št. 007-3/2013 
 

O predlogu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 se opravi javna 
razprava, ki bo trajala do 18.2.2013. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 

Ad 7 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 

Razprava k tej točki je bila opravljena pri točki št. 6.  Dodatne razprave k tej točki ni bilo, zato 
podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklepu št. 007-3/2013 
 

O predlogu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 se opravi javna 
razprava, ki bo trajala do 18.2.2013. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  

 

Ad 8 Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 

Obrazloţitve sklepov, ki so sestavni del gradiva, poda Aleš Vodičar.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da nimajo mnenja KS, prav tako pa zadev ni obravnaval Odbor 
za okolje in prostor. Meni, da se to ne bi smelo dogajati.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:  
 

SKLEP št. 478-3/2013 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti 

Občine Miren-Kostanjevica 
 

1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 603/1 k. o. 2318-BILJE, ki predstavlja 
občinsko cesto, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javna pot JP 759031 (Cerkev-Počivale-
križišče). 
 

2. 
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolţnosti občinska uprava. 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjiţnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
 

SKLEP št. 478-41/2012 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti 

Občine Miren-Kostanjevica 
 

 
1. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 2112/5 k. o. 2329-NOVA VAS, ki predstavlja 
dele občinskih cest, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javne poti JP 760201 (Nova vas-mimo HŠ 31 
in HŠ 32), JP 760202 (Križišče-zadnja hišna številka) in JP 760121 (Opatje selo-Nova 
vas-Sela na Krasu). 
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2. 

Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolţnosti občinska uprava. 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjiţnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  

 
SKLEP št. 478-4/201 

o vzpostavitvi statusa  grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 
 

Pri nepremičnini parc. št. 1750/161 k.o. Vojščica se vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 

2. člen 
 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda 
po uradni dolţnosti občinska uprava Občine Miren Kostanjevica.  
 
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjiţnemu v izvršitev, kjer se pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

3. člen 
 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 

Ad 9 Plan dela Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 

Aleš Vodičar poda obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Medvešček, ki meni, da bi morali vključiti še poročilo NO.  
 
Ţupan pove, da je to poročilo del realizacije proračuna oz. končnega poročila.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklepa št. 007-2/2013 
Občinski svet sprejme plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2013 s popravkom letnic. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
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Ad 10 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih 

Aleš Vodičar poda uvodne obrazloţitve, ki so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavni del gradiva,  poda svetnik Budin. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 360-2/2013 
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 

Ad 11 Seznanitev občinskega sveta s sklepi zbora občanov Krajevne skupnosti Bilje 

Ţupan predstavi odgovore na pobude zbora občanov KS Bilje, odgovori so sestavni del 
gradiva.  
 
Razpravlja svetnik Klančič in pove, da je do zbora občanov prišlo potem, ko so se razširile 
govorice o bioplinarni v Biljah, bodo pa vsi krajani Bilj zelo veseli, če bioplinarne tam res ne 
bo. Predlaga, da občina zavzame stališče, da na tem področju ne more biti niti bioplinarne, 
niti kakršne koli zaţigalnice odpadkov. Predlaga, da občinski svet sprejme tak sklep.  
 
Ţupan pove, da je v OPN-ju jasno opredeljeno, da na tistem območju ne morejo biti taki 
objekti. Pove tudi, da Goriške opekarne na tistem območju prodajajo zemljišča.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, tako predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 031-11/2012 
Občinski svet se seznani z odgovori na pobude zbora občanov KS Bilje. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
Nato pa predlaga še glasovanje o naslednjem 
 
Sklep-u št. 031-11/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica zavzame stališče, da se na področju opuščene 
opekarne v Biljah ne zgradi  bioplinarna ali  zaţigalnice odpadkov.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
 
Podţupanja zaključi sejo ob 21:50 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
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