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ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 26. novembra 2014 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Mauricij Humar, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Roman Tomšič, Robert Gajser,
Sebastjan Mozetič, Jasna Stanič, Bogomir Nemec, Ingrid Praznik, Branko Orel, Stojan Cotič,
Matevţ Marušič, Zvonko Ferfolja, Tihomil Pahor, Vojko Urdih.
Opravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: Ţupan, Mauricij Humar, tajnik Aleš Vodičar.
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič.
Ţupan uvodoma pozdravi svetnice in svetnike, predstavnico medijev ter tajnika in
zapisničarko. Ugotavlja, da so vsi svetniki in svetnice prisotni, ter da je sklepčnost
zagotovljena.
Najprej predlaga razpravo glede zapisnika konstitutivne seje. Jelka Majcen opozori na
tiskarsko napako pri tretjem sklepu na drugi strani zapisnika, kjer je navedena Jelka Majcen,
bi pa moral biti Zvonko Ferfolja. Drugih pripomb ni bilo zato je ţupan predlaga glasovanje o
zapisniku konstitutivne seje s popravkom na drugi strani, kjer naj se sklep št. 9000-10/2014-8
glasi: V Komisijo za pregled prispelih pritoţb in pripravo predloga potrditve mandatov članov
občinskega sveta se imenuje Zvonko Ferfolja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih z dvigom rok potrdi zapisnik konstitutivne
seje s predlagano popravo napake (svetnik Batistič ne glasuje, ker nima še potrjenega
mandata).
V nadaljevanju predlaga glasovanje o overiteljih zapisnika, in sicer:
Sklep št. 9000-11/2014Imenujeta se overiteljici zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1.
Jelka Majcen in
2.
Mojca Merkun.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih z dvigom rok potrdi predlagani sklep
(svetnik Batistič ne glasuje, ker nima še potrjenega mandata).
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ţupan predlaga razpravo glede predlaganega dnevnega reda. K razpravi se ni prijavil nihče,
zato svetniki in svetnice glasujejo in z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani dnevni red, in
sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Poročila
a) poročilo ţupana,
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta
c) poročila članov svetov zavodov
3. Pregled realizacije sklepov konstitutivne seje
4. Potrditev mandata svetnika Aleša Batističa
5. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta
a) Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
b) Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
c) Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
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d) Sklep o imenovanju Odbora za druţbene dejavnosti
e) Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo
občinskih glasil
f) Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.
6. Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetnih javnih zavodov
a) Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda JZ Goriška knjiţnica
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda JZ Osnovna šola
Miren
c) Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda JZ Ljudska univerza Nova Gorica
7. Obvestilo o odstopu od javnega naročila KUC II. Faza – 1. in 2. etapa
8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ad 2 Poročila
a) Najprej poda poročilo ţupan, poročilo je sestavni del gradiva.
Ţupan obvesti občinski svet, da imenuje podţupana Stojana Cotiča, ki bo funkcijo nastopil
1.12.2014. Tajniku pa daje nalogo, da sproţi vse postopke za spremembo statuta, da bo
lahko imenoval še drugega podţupana, ki bo iz volilne enote Bilje. Rok za pripravo predloga
sprememb in dopolnitev statuta je do naslednje seje občinskega sveta. Čestita novemu
podţupanu in pričakuje dobro sodelovanje, v nadaljevanju pa se bodo dogovorili katera
področja bo, kot podţupan, pokrival.
Stojan Cotič se prav lepo zahvali za zaupanje in imenovanje. Meni, da bo lahko črpal dobre
ideje, tako iz poklicnih, kot iz dosedanjih političnih izkušenj. Tudi on si ţeli dobrega
sodelovanja.
Svetnica Merkun sprašuje ali je samo Petrol interesent za postavitev bencinskega servisa na
področju novega OPPN-ja, sprašuje pa tudi kako bo s prostori v pritličju novega objekta ob
občini ter ali nov optični kabel v Mirnu pomeni tudi to, da ga bodo dobili v Vrtočah za Šelom?
Ţupan pove, da se optični kabli trenutno postavljajo v okviru trenutne investicije v Mirnu,
Vrtoče bo potrebno reševati naknadno. Glede dnevnega centra za starejše pove, da so
organizirali sestanek z direktorjem doma upokojencev, v smislu strokovne pomoči. Objekt so
si tudi ogledali. Direktor je povedal, da v objektu vidi tako dnevni center za starejše, kot
pomoč na domu in izobraţevanje. V trendu so take enote iz več razlogov, saj so ljudje lahko
več časa doma, finančno pa je ta oblika varovanja starejših cenejša. Pričakujejo idejno
zasnovo, ki jo bo pripravil g. Stante, in bo vključevala tudi spodnje prostore objekta. Skupaj z
odbori bodo zadevo proučili in se odločili za varianto, ki bo zadovoljila potrebe za daljši čas.
Objekta tudi ne bodo opremljali, dokler ne vedo kaj se bo tam odvijalo. Na občino so ţe
prejeli prošnjo Prosvetnega društva Opatje selo za najem prostora za mlado glasbeno
skupino. Občinski svet bo o vsem seznanjen. Glede OPPN-ja pove, da je investitor
Avtoprevoz cement, d.o.o., ki so lastniki zemljišča in se tudi sami dogovarjajo s Petrolom.
Predlagali bomo, da bi servis preselili iz Mirna na obvoznico.
Svetnik Ferfolja sprašuje glede vrtca Opatje selo in prosi za širše tolmačenje podpisa
pogodbe za to investicijo.
Aleš Vodičar pove, da ne ve zakaj je bivši ţupan pogodbo podpisa, občinska uprava ga je
obvestila, da sredstva niso zagotovljena.
Ţupan pove, da so imeli sestanek z direktorjem druţbe Makro 5 gradnje in pove, da so se
dogovorili za razdrtje pogodbe, saj je tudi njim v interesu, da dobijo plačilo za tisto kar
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naredijo. Aneks k pogodbi so ţe poslali. Edini strošek, ki ga je druţba ţe imela je strošek
pridobivanja garancije, ki pa ga ne bodo terjali.
Svetnik Nemec razpravlja o OPPN gramoznica zahod v Miren in pove, katere so bile ključne
zahteve na javni razpravi. Pohvali poročilo ţupana, saj je pomembno, da so svetniki izčrpno
obveščeni o zadevah, ki se v občini odvijajo.
Ţupan obrazloţi pripombe, ki so bile podane na javni obravnavi. Pove, da je tretji pas za
zavijanje levo iz smeri Mirna ţe zgrajen, glede izvoza in uvoza pove, da iz bencinskega
servisa bo, glede parkirišča za tovornjake pa pove, da bodo obstoječega razširili. Dodaten
priključek na kroţišče pa ni moţen zaradi prevelike višinske razlike.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: /
c) Poročila članov svetov zavodov:
Poroča svetnik Pahor. Pove, da so imeli sejo sveta zavoda ZD Zobozdravstveno varstvo, ko
so bili seznanjeni s poslovanjem v letu 2014 in program dela za leto 2015.
Ad 3 Pregled realizacije sklepov konstitutivne seje
Obrazloţitev poda ţupan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva, ugotovi, se
pojavlja ista napaka kot pri zapisniku, ki naj se jo popravi. K razpravi se ni prijavil nihče, zato
predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-11/2014-2
Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov konstitutivne seje
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih z dvigom rok potrdi predlagani sklep
(svetnik Batistič ne glasuje, ker nima še potrjenega mandata).
Ad 4 Potrditev mandata svetnika Aleša Batističa
Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 0111-5/2014-2
Potrdi se mandat članu občinskega sveta Alešu Batističu, ki je bil izvoljen na rednih
volitvah dne 5. oktobra 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih z dvigom rok potrdi predlagani sklep
(svetnik Batistič ne glasuje, ker nima še potrjenega mandata).
Ad 5 Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta
5a) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-3
O IMENOVANJU ČLANOV STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE
I.
Statutarno-pravna komisija sveta ima predsednika, namestnika in tri člane.
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II.
V komisijo se imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Roman Tomšič, Miren 25, Miren,
Vojko Urdih, Kostanjevica na Krasu 79 d, Kostanjevica na Krasu,
Tihomil Pahor, Kostanjevica na Krasu 4, Kostanjevica na Krasu,
Kristjan Saksida, Orehovlje 34 b, Miren,
Istok Saunig, Bilje 34 b, Renče.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
5b) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-4
O IMENOVANJU ČLANOV ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN
I.
Odbor za gospodarstvo in proračun ima predsednika, namestnika in pet članov.
II.
V odbor se imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Robert Gajser, Miren 90, Miren,
Mojca Merkun, Vrtoče 9 a, Miren,
Aleš Batistič, Miren 219 a, Miren,
Zvonko Ferfolja, Korita na Krasu 4 a, Kostanjevica na Krasu,
Katja Nemec, Bilje 34 e, Renče,
Grega Vezjak, Bilje 30 a, Renče,
Primoţ Nemec, Bilje 187 a, Renče.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
5c) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-5
O IMENOVANJU ČLANOV ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO
I.
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo ima predsednika, namestnika in pet članov.
II.
V odbor se imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:

Jelka Majcen, Miren 117 a, Miren,
Matevţ Marušič, Opatje selo 75, Miren
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Za člane:

Tihomil Pahor, Kostanjevica na Krasu 4, Kostanjevica na Krasu,
Bogomir Nemec, Orehovlje 40 a, Miren,
Sebastjan Budin, Miren 58 c, Miren,
Stanko Muţina, Orehovlje 27 c, Miren,
David Nikolič, Lokvica 4, Miren.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
5d) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-6
O IMENOVANJU ČLANOV ODBORA ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
I.
Odbor za druţbene dejavnosti ima predsednika, namestnika in pet članov.
II.
V odbor se imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Bogomir Nemec, Orehovlje 40 a, Miren,
Aleš Batistič, Miren 219 a, Miren,
Sebastjan Mozetič, Bilje 190, Renče,
Roman Tomšič, Miren 25, Miren,
Otmar Komel, Bilje 49 a, Renče,
Peter Fabjan, Orehovlje 9 l, Miren,
Nives Urdih, Kostanjevica na Krasu 67 a, Kostanjevica na
Krasu.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
5e) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-7
O IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA PRIPRAVO OBČINSKIH PRIREDITEV IN
IZDAJO OBČINSKEGA GLASILA
I.
Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila ima predsednika,
namestnika in tri člane.
II.
V komisijo se imenujejo:
Za predsednika:

Ingrid Praznik, Bilje 132, Renče,
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Za namestnika:
Za člane:

Matevţ Marušič, Opatje selo 75, Miren,
Mojca Merkun, Vrtoče 9a, Miren,
Karla Ţniderčič, Bilje 148, Renče,
Mitja Ambroţelj, Orehovlje 1 j, Miren.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
5f) Obrazloţitev poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-8
O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA ODBOR
I.
V nadzorni odbor se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Budin, Miren 58 b, Miren,
Magda Zorn, Bilje 121 g, Renče,
Vesna Mrţek, Opatje selo 4 c, Miren,
Nataša Silič, Miren 94 a, Miren,
Valter Nemec, Opatje selo 96, Miren.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
Ad 6 Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetnih javnih zavodov
6a) Uvodne obrazloţitve poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-9
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA GORIŠKA KNJIŢNICA FRANCETA BEVKA
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Silvestra Medveščka, Miren 111, Miren, za obdobje štirih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
6b) Uvodne obrazloţitve poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
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Sklep-u št. 011-1/2014-10
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MIREN
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v svet zavoda Osnovna šola Miren, na
mesto Mauricija Humarja, člana Sebastjana Mozetiča, Bilje 190, Renče, za obdobje štirih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 ji je z dvigom rok potrdilo predlagani sklep, 1
svetnik ni glasoval.
6c) Uvodne obrazloţitve poda Jasna Stanič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazloţitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 011-1/2014-11
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Ljudska univerza
Nova Gorica Liljano Kavčič, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, za obdobje štirih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
Ad 7 Obvestilo o odstopu od javnega naročila KUC II. Faza – 1. in 2. etapa
Uvodoma poda obrazloţitev ţupan, obrazloţitev je sestavni del gradiva. Odpre razpravo.
K razpravi se prijavi svetnik Tomšič, ki vpraša, kdaj se bo investicija nadaljevala?
Ţupan pove, da pričakujejo, da bodo lahko s tem projektom kandidirali za evropska sredstva
v naslednji finančni perspektivi.
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 43001-0012/2014-39
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, kot nadzorni organ v smislu določb Zakona
o javnem naročanju, je obveščen o odstopu in o razlogu za odstop naročnika Občine
Miren-Kostanjevica od izvedbe javnega naročila: KULTURNO UPRAVNI CENTER – II.
FAZA – 1. in 2. Etapa.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani
sklep.
Ad 8 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se prijavi podţupan Stojan Cotič, ki opozori na pošiljanje gradiva za občinski svet.
Pove, da je samo 6 svetnikov pripravljeno prejemati gradiva v elektronski obliki, vendar meni,
da bi se z elektronskim pošiljanjem morali strinjati vsi. Strinja se tudi, da bi se obširnejša
gradiva, kot so npr. proračun, dobivalo na papirju in po pošti.
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Ţupan pove, da je bil v prejšnjem mandatu dogovor tak, da svetniki vabilo dobijo po pošti,
ostalo gradivo pa v elektronski obliki. Obširnejša gradiva pa bi poslali v papirni obliki, ker je
bolj praktično za pregledovanje. Pri papirni obliki poslovanja nastane problem tudi doma,
kam gradiva pospraviti. Zavedati pa se je potrebno tudi stroškov papirnega poslovanja, kakor
tudi ekološkega vidika. Izkušnje zadnjega mandata so pokazale, da se je elektronsko
pošiljanje gradiva obneslo zelo dobro. Računalnik bodo dobili vsi svetniki, ki pa se morajo
strinjati z elektronskim pošiljanjem.
Svetnica Merkun dodaja, da je gradivo v papirni obliki velika gomila papirja in toplo priporoča,
da se vsi odločijo za elektronsko obliko gradiva.
Svetnik Orel apelira, da so obširna gradiva vseeno na papirju.
Ţupan poudari, da se bo kolegij ţupana posamično odločal v kakšni obliki bo gradivo
izhajalo. Do naslednje seje pa bodo razdelili računalnike novim svetnikom.
Aleš Batistič sprašuje kdaj bo proračun za leto 2015 ter zakaj se postavitev optičnega kabla
ne izvede hkrati s postavitvijo kanalizacijskih vodov?
Ţupan pove, da so imeli ţe kolegij občinskega uprave, ko so obravnavali terminski plan za
proračuna za leti 2015 in 2016. Proračun bi lahko bil sprejet na februarski seji, na januarski
pa v prvi obravnavi. Dodatno obrazloţi postopek sprejema proračuna. Rebalans bo
obravnavan na naslednji seji, 16. ali 17. decembra 2014. Glede postavitve optičnega kabla
pove, da se napeljav ne sme postavljati hkrati zaradi tehnološkega postopka.
Svetnica Majcen sprašuje kakšen je plan za pot v Dele in kako bo šla pot proti Italiji?
Ţupan pove, da bo odgovoril na naslednji seji.
Svetnik Nemec opozori na slabo obveščanje o razpisih občine in predlaga, da se razmisli
kako se bo obveščalo vse akterje. Predlaga, da se obvešča tako krajevne skupnosti, kot
društva, obveščali bi po elektronski pošti. Opozori na dve zadevi, ki se zadevala okolja in
prostora in menda stojita pri strokovni sodelavki. Prosi ţupana, če v teh zadevah urgira, saj
ljudje čakajo.
Aleš Vodičar pove, da glede razpisov obveščajo tako društva, kot tudi lastnike sakralnih
objektov v primeru zadnjega razpisa. Glede ostalih razpisov pa se trudijo vedno obvestiti
prave naslove. Mogoče pa je vključiti tudi krajevne skupnosti.
Ţupan pove, da je v določenih primerih povsem jasno koga obvestiti, v določenih primerih pa
ne in se boji kaj se bo zgodilo, če bodo koga izpustili. Predlaga, da se vsi objavljajo na
oglasnih deskah.
Svetnica Majcen predlaga, da se razpisi objavljajo tudi v napovedniku.
Ţupan se strinja z dobro idejo.
Svetnik Gajser opozori, da nekatere občine bolj pridno uporabljajo portal MojaObčina.si,
pove, da sam dobiva redno objave iz sosednje občine, od naše občine pa le redko.
Aleš Vodičar pove, da bo nova spletna stran občine, ki je v izdelavi, tudi to omogočala.
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Svetnica Merkun sprašuje glede kontejnerjev v Vrtočah, krajevno skupnost so ţe v prejšnjem
mandatu prosili za dodatno kontejnersko mesto, ki pa ni bilo realizirano. Opozori pa na kanal
ob odcepu iz Vrtoč proti Jerabišču. Kovinski pokrov ob vsakem deţevju dvigne in je zelo
nevarno, CPG je tam postavilo samo tablo o nevarnosti, vendar tako ne more ostati.
Predlaga, da občina kakorkoli urgira pri CPG.
Svetnik Tomšič pove, da so bili na ogledu in se okvirno tudi dogovorili, vendar na ţalost res
tega niso realizirali.
Ţupan ne vidi teţave in meni, da je potrebno to urediti.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan sejo zaključi ob 19:45 uri.

Zapisala:
Maja Skok Moţina

Predsedujoči:
Ţupan, Mauricij Humar

Overitelji:
Jelka Majcen

Mojca Merkun
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