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

ki je bila 21. januarja 2015 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Aleš Batistič, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Roman Tomšič, Robert Gajser, 
Sebastjan Mozetič, Jasna Stanič, Bogomir Nemec, Branko Orel, Matevţ Marušič, Zvonko 
Ferfolja, Tihomil Pahor in Vojko Urdih. 
Opravičeno odsotni: Ingrid Praznik in Stojan Cotič.  
Ostali prisotni: Ţupan, Mauricij Humar, tajnik, Aleš Vodičar.  
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič (Primorske novice) in Zdenka Tomulič (Radio 
Koper)  
 
Ţupan uvodoma pozdravi svetnice in svetnike, predstavnici medijev ter tajnika in 
zapisničarko. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic, dva pa sta opravičeno 
odsotna,  ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju 
overiteljev zapisnika, in sicer:  
 

Sklep št. 9000-1/2015-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Sebastjan Mozetič in 
2. Robert Gajser. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je z dvigom rok potrdilo predlagani sklep, 
1 svetnik ni glasoval.  
 
V nadaljevanju predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje. Prisotnih je bilo 13 svetnikov in 
svetnic, ki so z dvigom rok potrdili zapisnik 3. redne seje. 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Ţupan najprej predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda zaradi prisotnosti 
poročevalke, in sicer, da se 10. točka premakne na mesto točke 5, ostale točke se 
preštevilčijo.  
 
Na dnevni red, kakor tudi na predlog ţupana, ni imel nihče pripomb, zato ţupan predlaga 
glasovanje o spremenjenem dnevnem redu, in sicer:   

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Poročila 
a) poročilo župana,  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c) poročila članov svetov zavodov,  
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 3. redne seje. 
3. Pregled realizacije sklepov 
4. Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetih javnih zavodov in javnih 

podjetij 
a) Sklep o imenovanju člana  v Sveta javnega zavoda osnovno zdravstveno varstvo, 
b) Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda zobozdravstveno varstvo, 
c) Sklep o imenovanju člana v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
d) Sklep o imenovanju člana v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva 
e) Sklep o imenovanju članov v JP Kraški vodovod d.o.o. nadzorni odbor  in skupščina 

(član in namestnik). 
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f) Imenovanje sosveta za večjo varnost občanov.  
5. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren-

Kostanjevica 
6. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2015 
7. Predlog stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v 
Mirnu 

8. Seznanitev s predlogi za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine 
Miren-Kostanjevica 

9. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 
10. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih 
12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani spremenjeni 
dnevni red.  
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo ţupana 
Ţupan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 17.12.2014 do 21.1.2015, 
ki je sestavni del gradiva.    

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: / 
c) Poročila članov svetov zavodov: / 
d) Pobude in vprašanja: Ţupan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnikov iz 3. 

redne seje, gradivo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-1/2015-3 
Občinski svet se seznani z ugotovitvijo, da so bili na  3. redni seji podani odgovori na 

vse pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 

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

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 3. redne seje 

Obrazloţitev poda ţupan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva. K razpravi se ni 
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-1/2015-2 
Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

Ad 4 Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetnih javnih zavodov in javnih 
podjetij 

Uvodno obrazloţitev poda svetnica Jasna Stanič, kot predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Poročilo komisije je sestavni del gradiva.  
 

S K L E P  št. 011-1/2014-12 
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA 

OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 
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I.  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Zdravstvenega 
doma Osnovno varstvo Nova Gorica Vojka Urdiha, Kostanjevica na Krasu 79d, 5296 
Kostanjevica na Krasu, za obdobje štirih let.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je z dvigom rok potrdilo predlagani sklep, 
1 svetnik ni glasoval.  
 

S K L E P  št. 011-1/2014-13 
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA 
 

I.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Zdravstvenega 
doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica Tihomila Pahorja, Kostanjevica na Krasu 4, 
5296 Kostanjevica na Krasu, za obdobje štirih let.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

S K L E P št. 011-1/2014-14 
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  

NOVA GORICA 
 

I.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za članico v Svet območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica Ingrid Praznik, Bilje 132, 5292 
Renče, za obdobje štirih let.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

S K L E P št. 011-1/2014-16 
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA 

 
I.  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet javnega zavoda Goriška 
lekarna Nova Gorica  Primoţa Nemca, Bilje ,187 a,  5292 Renče za obdobje štirih let.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep. 
 

S K L E P št. 011-1/2014-15 
O IMENOVANJU ČLANA V NADZORNI SVET JAVNEGA SKLADA MALEGA 

GOSPODARSTVA GORIŠKE 
 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v Nadzorni svet Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške Roberta Gajserja, Miren 90, 5291 Miren, za obdobje štirih let.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je z dvigom rok potrdilo predlagani sklep, 
1 svetnik ni glasoval.  

S K L E P št. 011-1/2014-17 
O IMENOVANJU ČLANA IN NAMESTNIKA SKUPŠČINE KRAŠKEGA VODOVODA 

SEŢANA d.o.o  
 

I.  
V skupščino Kraškega vodovoda Seţana d.o.o. se  imenuje: 

1. Za člana: Aleš Vodičar, Brkinčeva ulica 16, 6210 Seţana, 
2. Za namestnika: Zvonko Ferfolja, Korita na Krasu 4a, 5296 Kostanjevca na Krasu. 

 
II. 

Člane se imenuje za obdobje štirih let oz. do izteka mandata občinskega sveta, ki ju je 
imenoval.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

S K L E P št. 011-1/2014-18 
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA  

KRAŠKI VODOVOD d.o.o.   SEŢANA 
 

I.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v nadzorni svet Javnega podjetja 
Kraški vodovod d.o.o.   Seţana   Albina Pahorja, Sela na Krasu 47a, 5296 Kostanjevica na 
Krasu za obdobje štirih let.  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 

SKLEP št. 011-1/2014-10 
O IMENOVANJU ČLANOV SOSVETA ZA ZAGOTAVLJANJE  

VEČJE VARNOSTI OBČANOV 
1. člen 

V sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov se imenuje:: 
1. ţupan kot predsednik sosveta: Mauricij Humar 
2. komandir Policijskega postaje Nova Gorica: Sejad Jusić 
3. predstavnik občinskega sveta: Zvonko Ferfolja  
4. tajnik občine: Aleš Vodičar 
5. trije predstavniki volilnih enot: 

 volilna enota Miren: Matjaţ Mozetič 

 volilna enota Bilje: Karla Ţniderčič  

 volilna enota Kostanjevica na Krasu: Martin Švagelj 
6. ravnateljica Osnovne šole: Danijela Kosovelj 
7. poveljnik Civilne zaščite: Dean Bizjak  
8. vodja medobčinske uprave: Tadej Mori. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili predlagani sklep.  
 
Ţupan obvesti občinski svet, da imenuje drugega podţupana iz volilne enote Bilje-Orehovlje,  
Branka Orla. Pove, da bo odgovoren za področje gospodarstva, sodelovanje s KS Bilje in 
Orehovlje, sodeloval bo s kolegijem ţupana, po navodilu ţupana pa bo opravljal tudi druge 
naloge. 
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Podţupan Branko Orel se zahvali za izkazano zaupanje in upa, da bo lahko to zaupanje 
opravičil.  
 

Ad 5 Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren-
Kostanjevica 

Uvodno obrazloţitev k točki poda Urška Velikonja, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Robert Gajser. Pove, da je odbor sprejel 
naslednji sklep:  
«Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu, da občinski upravi naloţi, 
da  se v sklepu v 4. Členu pod točko III. določi enotno ceno za vse dejavnosti (15 EUR) za 
minimalno dve uri uporabe dvorane, ter ločeno določi ceno in pogoje za najem zunanjih 
površin in kuhinje. Cena odklepanja in zaklepanja vrat naj bo vračunana v ceno. Pravna 
sluţba naj v Zakonu o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti 
preuči moţnosti za oddajo stvarnega premoţenja občine v uporabo lokalnim društvom 
brezplačno oziroma po simbolični ceni predvsem z vidika terminologije besede uporaba in/ali 
najem.« 
 
Urška Velikonja pove, da društvom ni mogoče podeljevati v brezplačen najem prostorov in 
zemljišč, razen, če imajo le-ta pridobljen status društva v javnem interesu. Na to 
problematiko opozarjajo na vseh seminarjih, vendar na ţalost je zakonodaja taka. Prav 
zaradi tega so zelo nizko ovrednotili najem, predvsem medgeneracijskega centra, poleg tega 
pa ima ţupan moţnost zniţati najem, ko gre za najem za nekomercialne namene, ali ko gre 
za najem za daljše časovno obdobje. Zniţanje je lahko od 10 do 30 %.  
 
Svetnica Merkun pove, da so bili mnenja, da bi bilo potrebno društvom omogočiti brezplačno 
uporabo prostorov za potrebe njihovega delovanja, ter da bi bilo potrebno to nekako zapisati 
v sklep.  
 
Ţupan dodatno obrazloţi mnenje odbora, da bi bilo smiselno zagotoviti brezplačno uporabo 
društvom Občine Miren-Kostanjevica, ko gre npr. za organizacijo prireditev in drugih 
aktivnosti v nekomercialne namene. Ko pa se pobira vstopnina pa se najemnina lahko 
zaračuna. Glede tarife o odklepanju in zaklepanju pa pove, da je potrebno človeka, ki 
odklepa in zaklepa prostore, plačati. S posebno tarifo se bo motiviralo uporabnike, da 
odklepajo in zaklepajo sami. Namen tarif ni ustvarjati dobiček, ampak vsaj delno pokriti 
stroške upravljanja objektov.  
 
Svetnik Nemec sprašuje ali se sklep nanaša tudi na športne objekte? Pove, da se s tem ne 
bi mogel strinjati, predvsem zato, ker športne objekte vzdrţujejo društva in ne občina in bi 
bila najemnina za uporabo teh nepremičnin nesprejemljiva.  
 
Urška Velikonja pove, da te nepremičnine niso vključene, prav zaradi vprašanja brezplačne 
uporabe. Opozori pa tudi na to, da se društvu v upravljanje nepremičnin ne sme predati, prav 
zaradi tega športni objekti in površine niso zajeti v sklepu.  
 
Ţupan doda, da bo v nadaljevanju potrebno urediti tudi to vprašanje, vendar tako, da bo 
pošteno, ter da ne bo nihče odškodovan.  
 
Urška Velikonja pove, da je predlog za prostore v Temnici pripravljala sodelavka, ki tam dela 
in se ji je zdelo smiselno, glede na izkušnje, najemnine tako razdelati.  
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Robert Gajser meni, da ni argumenta, ki bi upravičil razliko v ceni za različne aktivnosti, ki se 
tam odvijajo. Razlikovati je potrebno samo profitne in neprofitne dejavnosti ter opredeliti 
strošek najema v zimskem času.  
 
Z izjavo svetnika Gajserja se strinja tudi svetnica Merkun in vpraša kakšna je razlika med 
promocijsko aktivnostjo in degustacijo, ali plesom in telovadbo.  
 
Ţupan povzame razpravo in meni, da bi bila ustrezna cena najema dvorane in sanitarijev za 
vse dejavnosti 15 €, v kurilni sezoni pa še 10 € dodatka za ogrevanje, najema dvorane, 
sanitarijev in kuhinje 18 € in dodatek 10 € za ogrevanje v kurilni sezoni.  
 
Svetnik Gajser pove, da je Odbor za gospodarstvo in proračun sprejel še sklep v katerem 
predlaga Občinskemu svetu sprejem sklepa, naj občinska uprava  pripravi predlog pravilnika 
oz. razpisa, ki bo vseboval pravila in kriterije za dodeljevanje občinskih zemljišč v najem. 
 
Urška Velikonja obrazloţi, da najeme zemljišč dokaj natančno opredeljuje ţe uredba in je 
dodatno reguliranje znotraj občine povsem odveč, oz. protizakonito. Oddajanje kmetijskih 
zemljišč pa je regulirano z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in je tudi ustrezno urejeno in 
postopek oddaje točno določen.  
 
Dodatne razprave k tej točki ni bilo več, zato ţupan predlaga sprejem naslednjega sklepa 
 

Sklep št.  007-19/2014-1 
Občinski svet sprejme Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti 

ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica s popravki v tretji točki 4. člena, ki naj se 
glasi: 

 
III. Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 

Kostanjevica na Krasu: 
a.) Najem samo dvorane in sanitarijev 

POLETI POZIMI  
(od oktobra do vključno marca) 

15 €/uro 
(do 5 ur uporabe, 

minimalen najem je 2 uri) 

15 €/uro 
(do 5 ur uporabe, minimalen najem je 2 

uri, po skupnem seštevku ur najema 
prišteti 10 € za ogrevanje) 

 
Celodnevni (nad 5 ur) najem dvorane in sanitarijev je 120 €.  
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje 
znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo 
(kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro. 

b.) Najem dvorane, sanitarijev in kuhinje 

POLETI POZIMI  
(od oktobra do vključno marca) 

18 €/uro do 4. ure, od 5. ure 
dalje 15 €/uro. 

18 €/uro do 4 ure, od 5. ure dalje 15 
€/uro, po obračunu št. ur prišteti  

10 € za ogrevanje. 

 
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje 
znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo 
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(kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro. 
 

c.) Celodnevni najem dvorane, sanitarijev, kuhinje in dvorišča s plesiščem 
Za celodnevno uporabo prostora (to je nad 5 ur najema) je cena najema dvorane, kuhinje, 
dvorišča s plesiščem in sanitarijev 200 €. 
Strošek čiščenja in pospravljanja prostora v ceno najema ni vključen in znaša 50 €. 
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) 
ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro. 
 

d.) Najem dvorišča, plesišča, sanitarijev 

18 € na uro do 5 ur uporabe, celodnevni najem 
(nad 5 ur) 120 €. 

 

 
Strošek čiščenja in pospravljanja prostorov v ceno najema ni vključen in znaša 50 €. 
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) 
ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro. 
 
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  

 

Ad 6 Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2015 

Aleš Vodičar predstavi plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2015, ki je 
sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Stanič sprašuje ali so vedno seje samo ob sredah? Njej osebno, in kolikor ve tudi 
svetnici Praznik, bolj ustreza ob torkih.  
 
Ţupan pove, da so seje ob torkih ali sredah, potrebno pa se je dogovoriti, tudi glede ure 
začetka seje. Po krajši razpravi so se svetniki  se strinjali, da bil bil najprimernejši dan za 
seje četrtek. 
 

Sklep št. 007-26/2015-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi plan dela in terminski koledar sej 

občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Ad 7 Predlog stališč do pripomb na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu 

Poročilo Odbora za okolje in prostor poda Jelka Majcen, poročilo je sestavni del gradiva. 
Pove, da odbor predlaga občinskemu svetu sprejem stališč.  
 
Dodatno obrazloţitev poda Blanka Šuler, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
 
Ţupan pove, da je interes čim prej sprejeti ta OPPN, saj je investitor zelo zainteresiran, pa 
tudi učinki projekta bodo za občino pozitivni.  
 
Na predlog ţupana o prijavi k razpravi se ne prijavi nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o 
naslednjem  
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Sklep-u št. 350-5/2013- 
Občinski svet sprejme predlog stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v 

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

Ad 8 Seznanitev s predlogi za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine 
Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazloţitve, ki so sestavni del gradiva, poda Blanka Šuler.  
 
Jelka Majcen pove, da so se o pobudah seznanili tudi na odboru in pripomb niso imeli.  
 
Ţupan dodaja, da poskušajo investitorjem stopiti naproti s tem, da se enostavnejši postopki 
spremembe prostorskega plana ločijo in vodijo hitreje. Vse pa ni odvisno od občine, saj se 
nekateri postopki lahko ustavijo na ministrstvu.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 350-0038/2014-2 

Občinski svet se seznani z informacijo o pobudah za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN). 

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

Ad 9 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015  

Uvodoma ţupan pove, da je Mirjam Klančič za člane občinskega sveta pripravila kratek opis 
kako je občinski proračun sestavljen, saj bodo tako svetniki in svetnice najlaţje razumeli 
proračun. Mirjam Klančič predstavi pripravljeno gradivo, ki so ga svetniki prejeli v pisni obliki.  
Mirjam Klančič poda tudi obrazloţitve predloga splošnega dela proračuna ter odloka, 
obrazloţitve so sestavni del gradiva.  
 
Ţupan poda obrazloţitve predloga posebnega dela proračuna, obrazloţitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Aleš Vodičar poda obrazloţitve Načrta razvojnih programov, obrazloţitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Ţupan dodatno obrazloţi postopek sprejema proračuna, pove, da bo proračun v javni 
obravnavi do 6.2., sprejemal se bo na drugi obravnavi, ko bodo potrjevali tudi pripombe in 
amandmaje. V času javne obravnave bodo proračun obravnavali vsi odbori in komisije.  
 
K razpravi se prijavi najprej svetnik Orel, ki pravi, da ne zasledi na kateri postavki so 
rezervirana sredstva za odkup zemljišč za razširitev ceste od kriţ Cijana do igrišča v Biljah.  
 
Ţupan pove, da bodo to obravnavali pri Načrtu ravnanja s stvarnim premoţenjem občine. 
Sredstva pa so zagotovljena na postavki rekonstrukcije.  
 
Svetnica Merkun sprašuje kaj je vključeno v postavko prodaje stavbnih zemljišč v višini  
322.000, sprašuje tudi o postavki za zunanje sodelavce, novoletna okrasitev v višini 6.000 €, 
sprašuje tudi zakaj ne bi v NRP 2016 in 2017 vključili tudi investicij kot so dvorana 
Kostanjevica, kamp Sela na Krasu, park Miren, ipd.  



4_redna_seja_osnutek   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 

   9 

 

 
Ţupan pove, da postavka novoletna okrasitev vključuje samo postavitev in pospravljanje luči. 
Za postavko zunanjih sodelavcev pove, da bo podrobneje razloţeno pri zaključnem računu, 
ampak večjih finančnih sprememb ne bo v primerjavi s preteklim obdobjem, prodaje stavbnih 
zemljišč bodo podrobneje razloţili pri Načrtu razpolaganja s stvarnim premoţenjem. Glede 
NRP pravi, da je nujno, da so v 2015, vendar, če bi se pokazala priloţnost bodo zagotovo z 
rebalansom projekte vključili. Glede načrta razpolaganja dodatno pove, da je to samo plan, 
realizacija pa je bila tudi do sedaj bistveno manjša. Obrazloţi pomembnejše namere prodaj, 
poudari pa, da bo o vsakem prometu z nepremičninami odločal občinski svet.  
 
Svetnik Urdih vpraša ali so ţe odkupljena zemljišča za namen ureditve parkirišč pri 
kulturnem domu v Kostanjevici? Sprašuje pa tudi glede ureditve mrliške veţice in ţarnega 
zidu v Kostanjevici na Krasu. Predlaga tudi, da se v NRP vključi tudi vojaški center v 
Kostanjevici.  
 
Ţupan pravi, da prav točnega podatka nima, ampak dogovori potekajo, nekatere pogodbe pa 
so ţe podpisane. Glede mrliške veţice pove, da sta dve moţnosti, obravnavali ju bodo tudi 
na zboru občanov, ki bo v februarju. Idejne zasnove so ţe pripravljene in bodo takrat 
predstavljene. Moţna je izgradnja veţice pred pokopališčem, čeprav je po informacijah ţe 
odkupljeno zemljišče na zadnjem delu pokopališča. Glede vojaškega centra pove, da so iz 
ministrstva dobili informacijo, da v prodajo objekt še ne bo šel, da pa bo do tega v prihodnosti 
prišlo. V letošnjem letu pa bo razpis za najem objekta, na katerega pa bodo zagotovo 
kandidirali. Za odkup je občina seveda zainteresirana, vendar upa, da ne bo odkupna cena 
previsoka.  
 
Svetnik Nemec predlaga, da se v odloku doda tudi KS Orehovlje.  
 
Svetnik Gajser  sprašuje zakaj je tako visok indeks pri prihodkih od premoţenja? Sprašuje 
tudi  o prihodkih iz davka na plovila.  
 
Ţupan pove, da bodo NUSZ leto 2015 obračunavali po podatkih, ki so na geodetski upravi. V 
tem trenutku so tisti podatki pravi, saj so ljudje ob informativnem izračunu davka na 
nepremičnine usklajevali podatke v katastru stavb. Lastniki nepremičnin bodo o tem ustrezno 
obveščeni. Zaradi navedenega pričakujejo, da bo dohodek višji. 
 
Aleš Vodičar dodatno pojasni, da je tak način obračunavanja tudi zahteva ministrstva in 
razlog, da so občinam zniţali povprečnino.  
 
Glede davka na plovila Mirjam Klančič pove, da na to nimajo nobenega vpliva in v proračun 
vnesejo ocenjene vrednosti.  
 
Svetnica Majcen razpravlja o zelo visoki oceni vrednosti mrliške veţice v Orehovljah, zdi se ji 
namreč zelo napihnjen znesek. Pove, da ima pomisleke glede izgradnje mrliških veţic, ker 
po drugi strani sredstev za šolo ni, izpostavi tudi dostop do OŠ Miren. Meni, da je prevelik 
poudarek na izgradnji veţic, sprašuje se, če je smiselno, da ima vsaka vas mrliško veţico. 
 
Ţupan pove, da je draţja tudi zaradi tega, ker bo potrebno premikati komunalno 
infrastrukturo. Analizirati bo potrebno kaj je še mogoče racionalizirati, zagotovo bodo naredili 
vse, da bo investicija racionalna. 
 
Aleš Batistič sprašuje ali je zagotovljen denar za razpis za mladino? 
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Aleš Vodičar pritrdi.  
 
Svetnica Majcen sprašuje ali je moţno, da se povečajo sredstva za razpis za kmetijstvo? 
 
Ţupan obrazloţi, da je bila v lanskem letu res izkoriščena postavka, vendar so prej več let 
sredstva ostajala. Zaradi navedenega so se odločili, da postavko pustijo v višini kot lani.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-4/2015-1 
O predlogu proračuna za leto 2015 se opravi javna razprava, ki bo trajala do 6.2.2015 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
Ţupan obrazloţi še načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem in pove, da gre tako kot 
proračun v javno razpravo. Obrazloţitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-1/2015-1 
O Odloku o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2015 se opravi javna razprava, ki bo trajala do 6.2.2015 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 10 Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 

Obrazloţitve posebnega dela v krajši obliki, predvsem na postavkah, kjer so odstopanja,  
poda ţupan, splošni del proračuna in odlok obrazloţi Mirjam Klančič. Vse obrazloţitve so 
sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun vpraša zakaj se bo financiralo sejem Expo v Milanu? 
 
Ţupan pove, da se bo sejma udeleţila tudi Občina Miren-Kostanjevica s svojimi programi. 
Sejma se bodo udeleţili skupaj s sosednjimi občinami. Gre pa za zelo velik turistični sejem, 
ki traja skoraj 1 leto.  
 
Svetnik Urdih predlaga, da bi se organiziralo ogled sejma.  
 
Ţupan meni, da je to dober predlog in se bodo o tem pogovorili. Ker k razpravi se ni prijavil 
nihče več, ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-4/2015-1 
O predlogu proračuna za leto 2016 se opravi javna razprava, ki bo trajala do 6.2.2015. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
Ţupan predlaga razpravo tudi glede načrta ravnanja, katerega predhodno tudi obrazloţi. K 
razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o slednjem, in sicer 
 

Sklep št. 007-2/2015-1 
O Odloku o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2016 se opravi javna razprava, ki bo trajala do 6.2.2015 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 11 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih 

Obrazloţitev letnega poročila poda Aleš Vodičar, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
Svetnik Gajser poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo odbora je sestavni 
del gradiva.  
 
Svetnica Merkun sprašuje ali so ugotovili ali so stroški ogrevanje OŠ Miren višji ali niţji kot 
pred prenovo.  
 
Aleš Vodičar pove, da je bil strošek ogrevanja prejšnjo zimo dejansko večji, so pa imeli 
občutno višjo temperaturo v prostorih. Dodatno so jih izobrazili kako uravnavati temperaturo, 
ostaja pa problem energetske sanacije stavb, kjer prihaja do velikih izgub.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato ţupan predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep- št. 360-2/2015-1 
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih. 
 

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

Ad 12 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej je bil k razpravi prijavljen svetnik Batistič, ki predlaga, da se v kroţišču pri mejnem 
prehodu Miren umakne tabla Klanec. Pove, da so se nanj obrnili prebivalci zaselka Grabec v 
Mirnu in sprašujejo ali bi se tudi pri njih lahko uredil pločnik, tako kot v Orehovljah. Vpraša pa 
tudi ali bodo dobili poročilo o zaključeni finančni konstrukciji za ČN Opatje selo? 
 
Glede ČN Opatje selo ţupan pove, da bodo v naslednjem tednu dobili uporabno dovoljenje, 
skupaj s kanalizacijo in Hišo opajske tradicije, ter da bodo, tako kot za vse prihodnje 
investicije, pripravili končno finančno in vsebinsko poročilo. Na vprašanje svetnice Majcen 
obrazloţi, da bo prišlo do širitve ceste pri Istoku v Orehovljah ter do ureditve pločnika, del pa 
ne bodo popolnoma končali, ker za širitev ceste na ovinku šele pridobivajo projektno 
dokumentacijo. Cesto bodo asfaltirali, širitev ovinka pa bo izvedena v drugi polovici leta.  
 
 
Ţupan sejo zaključi ob 22.25 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsedujoči:  
Maja Skok Moţina       Ţupan, Mauricij Humar 
 
 
 
Overitelji:  
Sebastjan Mozetič       Robert Gajser 


