
2. izredna seja  1 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 Miren 
Občinski svet 
 
 

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

ki je bila v sredo 25.07.2007 ob 18.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Branko Orel, Matjaž Nemec, 
Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Bogdan Jazbec, Darjo Spačal, Stojan Cotič, Jožef 
Stepančič,  Adrijan Spačal in Peter Budin. 
Opravičeno odsoten: Aleš Batistič, Stanko Mužina, Mavricij Humar.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar. 
Predstavnici medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) in Nataša Uršič 
(Radio Koper).  
 
Župan pozdravi vse prisotne, ugotovi, da je prisotnih 12 svetnikov in tako je 
sklepčnost zagotovljena.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Nihče se k razpravi glede dnevnega reda ni prijavil, zato je župan predlagal 
glasovanje.  
Glasovalo je 12 svetnikov, vsi so soglasno potrdili predlagani dnevni red, in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,  
2. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo 

prostorskega akta za gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi.  
 
Ad 2 Obravnava in sprejem predloga sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo 
prostorskega akta za gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi 
Župan poda obrazložitve glede aktivnosti, ki so potekale glede ČN Vrtojba. Pove, da 
so tematiko obravnavali na komisiji za okolje in prostor, ter nato tudi na komisiji za 
sodelovanje s sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje, kjer sta sodelovala 
tudi župana občin Šempeter in Nova Gorica, Vladimir Durcik – družba Projekt, Blanka 
Gaber – sodelavka za okolje in prostor, Mavricij Humar – predsednik KS Miren, ter 
tudi izdelovalci študije o primernosti izgradnje ČN Vrtojba. Študija je pokazala, da bi 
bila primerna ČN zmogljivosti 38 000 enot za izgradnjo take ČN sta župana sosednjih 
občin zelo zainteresirana.  
Komisija predlaga v sprejem sklep, kot je priložen, skupaj z obrazložitvijo. Župan 
pove, da je bil v letu 1997 podpisan dogovor med Občino Miren-Kostanjevica, MO 
Nova Gorica in javnim podjetjem Goriški Vodovodi, kjer se stranke v postopku 
zavežejo k spoštovanju dogovora, dogovor so svetniki dobili in ga župan prebere.  
 
Svetnik Matjaž Nemec sprašuje s katere strani bo dovoz do ČN? 
 
Župan pove, da bo dovoz iz Občine Šempeter-Vrtojba.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da sklep, tako kot je oblikovan, ni sprejemljiv, ker ne 
odraža kar bi  občina morala zahtevati od ostalih. Pravi, da je potrebno zavezati 
ostale občine, da se držijo sklenjenega dogovora, ter da delovno telo, ki bo 
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ustanovljeno, spremlja vse aktivnosti v povezavi z ČN. Sam pove, da je pripravil nov 
sklep in ga svetnikom predloži, meni, da je zelo pomembno, da tudi občinska sveta 
ostalih dveh občin sprejmeta sklep o spoštovanju, v letu 1997, podpisanega 
dogovora. Svetnik predvaja posnetek radijske oddaje, kjer župan Občine Šempeter-
Vrtojba izjavlja, da ne pozna sklenjenega dogovora in ga zato ne zavezuje. Tudi v 
sled temu predlaga sprejem zgoraj navedenega sklepa s strani ostalih občin.  
Priporoča vsem, ki si želijo gradnje čistilne naprave ob Vrtojbici, da resno upoštevajo 
Dogovor iz leta 1997, ker ne župan Zlatko Martin Marušič in ne svetniki ter svetnica v 
občinskem svetu Občine Miren-Kostanjevica nimajo pooblastila, da bi ravnali 
drugače, kot je zapisano v omenjenem Dogovoru.  
 
Župan pove, da Občina Šempeter-Vrtojba o dogovoru ni bila seznanjena, ker v letu 
1997 ni bila stranka v postopku, ter da je župana sosednje občine o dogovoru 
seznanil v zadnjih dneh in se ga bo moral držati. Pove tudi, da se s tem sklepom 
pričnejo aktivnosti, gradbeno dovoljenje se bo pridobilo do leta 2010.  
 
Svetnik Budin  ugotavlja, da vedenje svetnikov o čistilnih napravah je skromno in so 
lahko, s strani strokovnjakov,  »pripeljani žejni čez vodo«. Ob začetnem navdušenju, 
pri izgradnji ČN Bilje, so na koncu ugotovili, da je zgrajena na zalogo, kajti 
pomembnejša je izgradnja samega kanalizacijskega omrežja po naseljih, da se lahko 
občani priključujejo. Problem je odvajanje odplak iz greznic, katerih, po zadnjih 
informacijah,   v ČN Bilje ni možno odvajati. Predlaga, da se ČN v Vrtojbi zgradi tako 
velika, da bo omogočala odvajanje odplak iz greznic, tudi za našo občino. Nujno  je 
spoštovati dogovor z leta 1997,  ter to ustrezno navesti v sklepu, in sicer, da občina 
Miren-Kostanjevica soglasje daje pod pogojem, da ostale stranke v postopku 
spoštujejo dogovor, in sicer tako, da se združijo 1. in 2. točka sklepa. Glede 
predstavnika naše občine pa predlaga, da se navede naslednje: »v skladu s 5. točko 
dogovora Občina Miren-Kostanjevica kot svojega predstavnika v postopku imenuje 
delovno telo, v sestavi ….« 
 
Svetnik Klančič Benjamin podpira predlog svetnika Budina o združitvi točk, morajo pa 
v 4. točki ustrezno obvezati občinska sveta sosednjih občin, da sprejmejo ustrezen 
sklep o spoštovanju omenjenega dogovora.  
 
Svetnik Cotič je razočaran nad tem, da se v 10 letih, po podpisu dogovora, se ni nič 
zgodilo, pravi, da bi moral biti prisoten predsednik komisije za okolje in prostor in 
strokovna sodelavka za okolje in prostor. Neprimerno se mu zdi tudi to, da bosta 
imeli občini Nova Gorica in Šempeter eno skupno čistilno napravo, v občini Miren-
Kostanjevica pa bosta dve, ena za Bilje, ena za Miren, s tem, da je ČN v Biljah 
neuporabna že 4 leta.  
 
Svetnik Klančič pove, da je bila odločitev o izgradnji ločenih čistilnih naprav sprejeta 
na podlagi investicijskega programa, ki je predvideval za izgradnjo kanalizacijskega 
sistema sredstva, katerih občina ne bi zmogla. 10 let pa je preteklo zato, ker so v 
občini Šempeter planirali priključitev na ČN v Štandrežu v Italiji, vendar to ni bilo 
mogoče, sedaj pa jim »teče voda v grlo« in je sedanja rešitev edina možna. Sam 
podpira izgradnjo večje ČN v smislu odvoza odplak iz greznic.  
 
Župan meni, da je bila izgradnja ČN v Biljah pozitivna, počasi se bodo priključevali, 
brez ČN ni možno pridobivanje gradbenega dovoljenja za novogradnje kanalizacije. 
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Svetnik Jazbec se strinja s svetnikom Budinom, glede združitve 1. in 2. točke, meni 
pa, da je začasno  in ne občasno telo, ki bo delovala začasno. Poudari pa, da so 
sedaj, kljub dolgoletnih pogovorih glede ČN,  šele na začetku vseh aktivnosti, ter da 
je potrebno upoštevati in zahtevati upoštevanje dogovora z leta 1997.  
 
Svetnik Medvešček poudari, da ne smejo odstopiti od dogovora z leta 1997, sklep, 
predlagan v sprejem, s strani župana, pa ni v skladu z dogovorom.  
 
Svetnica Faganeli sprašuje ali so bila ta vprašanja izpostavljena na komisijah in 
ostalim županom ? 
 
Župan pove, da vprašanje kanala mimo Mirna je bilo izpostavljeno. Pravijo, da je 
voda iz čistilne naprave dovolj čista za zalivanje, predlagali so tudi dodatno čiščenje. 
Poudari, da so sedaj na začetku, pri izdelavi aktov bo sodelovala tudi občina in jih  bo 
sprejel  občinski svet Občine Miren-Kostanjevica. Glede dogovora pa pove, da 
Občina Šempeter-Vrtojba o tem ni obveščena, bo pa o tem po sprejemu sklepa 
obveščena.  
Dodatno še pove, da pred 10 leti se je govorilo o bistveno večji čistilni napravi, ni se 
pa govorilo o tehničnih podrobnostih.  
 
Svetnik Vičič pravi, da po njegovem mnenju je dogovor še vedno veljaven, saj je 
Občina Šempeter-Vrtojba pravni naslednik bivše Občine Nova Gorica. Na komisijah, 
pove, so izpostavili zahtevo kanala mimo Mirna. Nič ne bo šlo mimo občinskega 
sveta.  
 
Svetnik Medvešček poudari, da morajo vztrajati pri odvodnem kanalu mimo Mirna, od 
tega ne smejo odstopati.  
 
Svetnik Orel opozori, da so se dogovorili, da se bo napravila študija ali je potreben 
kanal mimo Mirna ali je mogoče kakšna druga tehnična rešitev. Pri vsem, pravi, bo 
sodelovala skupna komisija vseh treh občin.  
 
Župan pove, da gre za pripravo prostorskih načrtov, ki jim bo, ali ne, občinski svet 
sprejel.  
 
Svetnik Jazbec pove, da je tudi sam vztrajal na pripravi regionalnega prostorskega 
načrta, prav zaradi možnosti večje možnosti dogovarjanja in kontrole. Vztrajali bodo, 
da bodo uveljavili interese Občine Miren-Kostanjevica.  
 
Svetnik Klančič Benjamin pravi, da ne vidi nič slabega v predlogu svetnika 
Medveščka, meni, da predlaga sklep, ki ščiti interese občanov Občine Miren-
Kostanjevica.  
 
Župan pove, da bo strokovna analiza pokazala smisel tega kanala in meni, da bi se 
moral občinski svet na podlagi te analize odločiti.  
 
Svetnik Medvešček se ne strinja z županom, meni, da mora biti kanal obvezno zajet 
v prostorskem planu.  
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Svetnik Spačal Adrijan vidi razliko med predlogom sklepa župana in svetnika 
Medveščka v 4. točki sklepa v katere se obveže ostale stranke postopka k 
upoštevanju dogovora.  
 
Župan meni, da ni potrebno, saj so že obvezani z dogovorom.  
 
Svetnik Budin pravi, da bodo morali sprejeli nek dodatek k dogovoru, zato predlaga, 
da se v 4. točki napiše: »Ta sklep velja tako, uporablja pa se od takrat, ko stranke v 
postopku podpišejo dodatek k dogovoru.« 
 
Svetnik Jazbec pravi, da za njih sklep velja tako, pod pogoji ki so navedeni, če pa 
ostale stranke pogojev ne upoštevajo sklep ne velja.  
 
Svetnik Medvešček pa se ne strinja, pravi, da je potrebno postaviti jasna stališča, 
meni, da so se že pokazali indici, da ostali dogovora ne bodo spoštovali.  
 
Župan ugotavlja, da so se svetniki strinjali z združitvijo 1. in 2. člena, da se v 1. členu 
črta beseda »smiselno«, ter da se popravi in napiše »začasno delovno telo«.  
 
Svetnik Budin pravi, da je zelo pomembno, da v 3. členu dodamo stavek v katerem 
se zavežejo ostale stranke k sprejetju dodatka k dogovoru o spoštovanju le-tega, 
predlaga še, da se napiše samo delovno telo, v izogib nesporazumom.  
 
Župan predlaga, da v 2. točki, delovno telo imenuje za sodelovanje pri pripravi aktov 
za izgradnjo ČN Vrtojba, oziroma, kot je določeno v 5. točki dogovora.  
 
Svetnik Jazbec meni, da smiselno, da se tudi v 3. točki poudarja veljavnost, oziroma 
potrditev dogovora. Mnenja je, da sklep velja, če je dogovor spoštovan, sicer ne.  
 
Svetnik Medvešček se z mnenjem svetnika Jazbeca ne strinja, ker tako imenovano 
delovno telo ne bo imelo nobenega vpliva na aktivnosti.  
 
Župan predlaga, da svetniki glasujejo o sklepu po delih oziroma členih. Najprej 
predlaga v glasovanje 1. člen v naslednjem besedilu: 
»Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s pričetkom aktivnosti za izdelavo 
regionalnega prostorskega akta, ki bo na območju, ki je v prostorskem planu občine 
in lokacijskem načrtu predviden za gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi in bo 
podrobnejše opredelil pogoje za gradnjo ČN Vrtojba za čiščenje odpadnih voda z 
območja Občine Šempeter Vrtojba in dela  Mestne občine Nova Gorica, pod 
pogojem, da bodo stranke v postopku spoštovale dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti  v zvezi z gradnjo in obratovanjem Čistilne naprave ob Vrtojbici  
številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med Občino Miren-Kostanjevica, Mestno 
občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški vodovodi. » 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 8 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik je 
glasoval proti, ostali niso glasovali.  
Nadalje predlaga glasovanje o 2. členu v naslednjem besedilu:  
»Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje delovno telo za sodelovanje pri 
pripravi aktov za izgradnjo ČN Vrtojba, oziroma,  kot je določeno v 5. točki dogovora 
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o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti  v zvezi z gradnjo in obratovanjem 
Čistilne naprave ob Vrtojbici, številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med 
Občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški 
vodovodi,   v sestavi: 

− Peter Budin, 
− Mavricij Humar, 
− Benjamin Klančič.« 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 
Na podlagi razprave župan predlaga še glasovanje o 3. točki, in sicer:  
»Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se od takrat, ko stranke v postopku 
podpišejo dodatek k dogovoru o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti  v zvezi z 
gradnjo in obratovanjem Čistilne naprave ob Vrtojbici  številka: 3/27-97 z dne 
05.06.1997 sklenjen med Občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica in 
Javnim podjetjem Goriški vodovodi, v katerem potrdijo veljavnost dogovora.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Na predlog svetnika Klančiča zapisničarka pripravi čistopis sklepa o katerem svetniki 
ponovno, v celotnem besedilu, glasujejo in ga potrdijo v naslednjem besedilu 
 

S K L E P 
 

1.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s pričetkom aktivnosti za izdelavo 
regionalnega prostorskega akta, ki bo na območju, ki je v prostorskem planu občine 
in lokacijskem načrtu predviden za gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi in bo 
podrobnejše opredelil pogoje za gradnjo ČN Vrtojba za čiščenje odpadnih voda z 
območja Občine Šempeter Vrtojba in dela  Mestne občine Nova Gorica, pod 
pogojem, da bodo stranke v postopku spoštovale dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti  v zvezi z gradnjo in obratovanjem Čistilne naprave ob Vrtojbici  
številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med Občino Miren-Kostanjevica, Mestno 
občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški vodovodi.  
 

2.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje delovno telo za sodelovanje pri 
pripravi aktov za izgradnjo ČN Vrtojba, oziroma,  kot je določeno v 5. točki dogovora 
o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti  v zvezi z gradnjo in obratovanjem 
Čistilne naprave ob Vrtojbici, številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med 
Občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški 
vodovodi,   v sestavi: 

− Peter Budin, 
− Mavricij Humar, 
− Benjamin Klančič. 
−  

3. 
Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se od takrat, ko stranke v postopku 
podpišejo dodatek k dogovoru o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti  v zvezi z 
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gradnjo in obratovanjem Čistilne naprave ob Vrtojbici  številka: 3/27-97 z dne 
05.06.1997 sklenjen med Občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica in 
Javnim podjetjem Goriški vodovodi, v katerem potrdijo veljavnost dogovora. 
 
Seja se je zaključila ob 19:40 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan: 
Maja Skok Možina       Zlatko Martin Marušič 
 
 
Overitelja zapisnika:  
Fabjan Vičič        Peter Budin 
 
 
 
 
  
 
 


