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

ki je bila 21. oktobra 2015 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Robert Gajser, Jasna Kos, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, 
Bogomir Nemec, Branko Orel, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, 
Tihomil Pahor, Roman Tomšič, Stojan Cotič in Vojko Urdih. 
Opravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Martina Remec Pečenko in Tatjana 
Gregorčič (k točki4),  Blanka Šuler in Maja Šinigoj (k točki 5), Aleš Vodičar, Miran Lovrič, 
Darja Rijavec in Peter Fabiani (k točki 6 in 7). 
Predstavniki medijev: / 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 15 svetnikov in 
svetnic,  ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju 
overiteljev zapisnika, in sicer:  
 

Sklep št. 9000-9/2015-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Branko Orel in 
2. Ingrid Praznik.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, z 12 glasovi ZA potrdijo predlagani sklep, 3 
svetniki niso glasovali. 
 
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega 
sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o zapisniku. Prisotnih je bilo 
15 svetnikov in svetnic, 14 svetnikov z glasovanjem potrdi zapisnik 11. redne seje. 1 svetnik 
ni glasoval.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in pove, da umika 8. točko dnevnega reda. Pove, da 
so, ljub temu, da je predlog že obravnavala Statutarno-pravna komisija, prejeli dopis 
sestanka predsednikov KS s področja Krasa. Ugotavljajo, da prihaja do slabega 
razumevanja predloga in zato želi, da se stvari ponovno predstavijo predsednikom KS in 
bodo predlog obravnavali na novembrski seji.  Zaradi navedenega umika točko. Ostale točke 
se preštevilčijo.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem 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, 
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d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 11. redne seje, 
3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške, 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Miren-Kostanjevica, 
6. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 
7. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda,  
8. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra, 
9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, vsi z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni 
red.   

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana 
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 23.9.2015 do 21.10.2015, 
ki je sestavni del gradiva.  

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: ni poročil 
c) Poročila članov svetov zavodov 

Najprej poroča svetnik Pahor iz sveta zavoda JZ Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo. 
Pove, da so sprejeli polletno poročilo zavoda, s tem, da je cca 40.000 negativnega 
finančnega toka, kar je posledica vlaganj v ZD Dobrovo. Obravnavali so zakonsko uskladitev 
stroškovnih mest ter revizijsko poročilo in odkup opreme zobozdravnice, ki se bo upokojila.  
Svetnik Mozetič je poročal iz sveta zavoda OŠ Miren. Podano je bilo polletno poročilo, tako 
za šolo, kot za vrtec, sprejeli so tudi predlog LDN za šolsko leto 2015/2016, ter obravnavali 
finančni načrt.  

d) Pobude in vprašanja:  
Župan poda odgovore na pobude in  vprašanja  na 11. redni seji, odgovori so v pisni obliki 
sestavni del gradiva. 
 
Svetnik Orel pravi, da ni prejel odgovora na njegovo vprašanje glede križ Cijana in glede 
objave zapisnikov KS Bilje. Glede zapisnikov seje sveta KS opozori na 54. člen Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.  
 
Župan pove, da je odgovore podal že na seji. Glede zapisnikov ponovno pove, da občinska 
spletna stran ni namenjena objavljanju zapisnikov svetov KS in meni, da morajo KS, ki imajo 
svojo spletno stran zapisnike objavljati tam, ostale pa na krajevno običajen način, npr. na 
oglasnih deskah. Poslovnik občinskega sveta pa je potrebno smiselno aplicirati na KS.  
Glede križ Cijana pa pove, da ni mogoče pričakovati tako hitrega odziva direkcije za 
infrastrukturo.  
 
Svetnica Jasna Kos vpraša kako se odvija pobuda glede obrtne cone v Biljah, ki jo je sama 
podala na prejšnji seji? 
 
Župan, pove da do sestanka na elektro še ni prišlo, še vedno usklajujejo termin za sestanek.  
 

Sklep št. 9000-9/2015-2 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in 
vprašanja 11. redne seje občinskega sveta   

 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 
Župan dodatno poda še poročilo glede prešolanja otrok iz kraškega dela občine v šolo v 
drugi šolski okoliš. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 11. redne seje 

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

 
Sklep-u št. 9000-9/2015-3 

Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške  

Uvodno obrazložitev podata Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
javne službe pri MONG in Tatjana Gregorčič, podsekretar – vodja službe za gospodarstvo pri 
MONG in v. d. direktorice JSMGG. Obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da so imeli obsežno razpravo skupaj s Statutarno-pravno komisijo, s tem, da so 
sprejeli sklep, da je potrebno izvzeti iz predloga odloka število zaposlenih in kdo naj bi se na 
skladu zaposlil. Slednje predlagajo v sprejem tudi občinskemu svetu.  
 
Svetnik Tomšič poroča iz Statutarno-pravne komisije, ki predlaga občinskemu svetu v sprejem 
sklep, kot ga je predlagal tudi Odbor za gospodarstvo in proračun.  
 
Tatjana Gregorčič pove, da je MONG predlagala zaposlitve kot izhaja iz predloga zato, ker so 
na MONG že zaposlene delavke, ki opravljajo dela izključno za sklad. Iz tega vidika MONG ne 
bo pristala na zaposlovanje drugih ljudi.  
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Svetnik Orel vpraša koliko delovnih mest se odpira? 
 
Martina Remec Pečenko pravi, da se ne odpirajo delovna mesta. Delovna mesta bo predvidel 
izbrani direktor v poslovnem načrtu. Pove pa, da na MONG vidijo potrebo po treh zaposlenih.  
 
Tatjana Gregorčič pove, da trenutno stanje na skladu ni skladno z veljavno zakonodajo in je to 
potrebno urediti, velja tudi za direktorja sklada. Pove, da je sama sprejela funkcijo zastopnika 
sklada začasno. Glede na trenutno zakonodajo mora biti direktor izbran preko javnega razpisa, 
na MONG so mnenja, da bi moral biti direktor zaposlen za poln delovni čas, ker so tudi potrebe 
take.  
 
Svetnik Ferfolja vpraša ali bodo s premestitvijo zaposlenih na sklad zadostili zakonskim 
zahtevam? 
 
Tatjana Gregorčič pove, da razpis v vsakem primeru bo.  
 
Svetnik Gajser pojasni mnenje odbora, in sicer, da odlok o ustanovitvi ni primerno mesto za 
opredeljevanje števila zaposlenih. S poslovnim načrtom bo to opredelil direktor. Odbor ni 
nasprotoval temu, da se tam zaposlijo delavci, ki to delo že opravljajo, ampak temu, da se to 
ureja z odlokom o ustanovitvi.  
 
Tatjana Gregorčič pove, da pa je MONG zahtevala, da se to zapiše v odloku, da pa bodo vzeli 
na znanje.  
 
Svetnik Orel dodaja, da ne bi bilo primerno, da se že sedaj predvidi tri zaposlene, meni, da bi 
moralo ostati pri dveh zaposlenih in enemu študentu, če je bilo do sedaj tako. Če se izkaže 
potreba po zaposlitvi pa se to stori kasneje.  
 
Predlogu svetnika Orla se pridružuje tudi podžupan Cotič.  
 
Martina Remec Pečenko pove, da se s tem odlokom ne določa števila delovnih mest.  
 
Tatjana Gregorčič pove, da bodo zbrali vse pripombe občin ustanoviteljic iz prvega branja, 
sledilo bo usklajevanje predloga odloka za drugo branje.  
 
Župan ugotavlja, da ni več razprave in predlaga glasovanje o naslednje sklepu 
 

Sklep št. 007-2/2011-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v prvem 
branju s podano pripombo tako, da se število zaposlenih in kdo naj bi se zaposlil na 

skladu izvzame iz predloga odloka. 
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/


 
Zapisnik_12_redne_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 

   5 

 

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 

Ad 5 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazložitev podata Blanka Šuler in Maja Šinigoj. Obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Svetnica Majcen poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 350-37/2014-33 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega 

prostorskega načrta Občine Miren–Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 
Župan predlaga občinskemu svetu spremembo dnevnega reda, glede na to, da poročevalca pri 
točki Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo še ni, in sicer  
 

Sklep št. 9000-9/2015-5 
Spremeni se vrstni red točk dnevnega reda, in sicer tako, da se najprej obravnava pod 
točko 6 Sklep o potrditvi cene GJS odvajanja odpadnih voda, nadalje pa pod točko 7 

Sklep o potrditvi cene GJS oskrbe s pitno vodo 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.  

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 6 Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda 

Uvodoma podajo obrazložitev Aleš Vodičar, Miran Lovrič in Darja Rijavec, obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
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Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Marušič in sprašuje glede namakanja v poletnih mesecih 
saj se ob namakanju znatno poveča količina porabljene vode, posledično bo tudi porasel tudi 
znesek za plačilo kanalščine. Sprašuje kakšne možnosti imajo občani? Nadalje opozori še 
na porabo vode na pokopališčih, kjer se res rabi samo voda, kanalščine v bistvu niti ne bi bilo 
treba. Pravi, da je na Kraških vodovodih dobil odgovor, da mora biti nosilec dejavnosti, sicer, 
da zelenega priključka ni mogoče imeti. Sprašuje ali je možen zeleni priključek na 
pokopališču? 
 
Miran Lovrič pove, da je skladno s sprejetim odlokom možno vzpostaviti zeleni priključek za 
namakanje, soglasje dobijo. V primeru zelenega priključka so občani oproščeni plačila 
okoljske dajatve. Opozori pa, da je res škoda uporabljati pitno vodo za namakanje, ampak 
ve, da je včasih to edina možnost. Glede pokopališč pove, da kljub dobri volji za 
poenostavitev postopkov, je pri pokopališčih to  nemogoče.  
 
Peter Fabiani pove, da je pri njih postopek tak, da najprej pridobijo soglasje od Agencije RS 
za okolje. Do sedaj ni bilo težav s pridobitvijo soglasja. Običajno dodeljujejo zeleni priključek 
npr. za zalivanje trt. O zelenih priključkih je že tekla razprava, predvsem v smislu, da je to 
posebna storitev in bi v tem primeru lahko občine oprostile plačilo omrežnine, ki predstavlja 
večino plačila. Meni, da mora biti poraba vode na zelenem priključku res visoka, da se ga 
splača imeti. Omrežnino in števčnino je pri zelenem priključku potrebno plačevati celo leto, 
med tem ko je povečana poraba vode samo v sušnih mesecih. Glede pridobitve priključka in 
izvajanja svetnika, da je potrebno biti nosilec dejavnosti, pa misli, da je prišlo do šuma v 
komunikaciji. Opozori pa tudi na to, da ARSO ne dovoli zelenega priključka, če je vodovodni 
priključek za hišo oddaljen 10 m, njihov pogoj pa je, da je kvaliteta omrežja dovolj dobra, 
prednost ima oskrba s pitno vodo prebivalstva.  
 
Svetnica Praznik sprašuje ali je po zakonu določeno kdo je upravičen do zelenega 
priključka? 
 
Miran Lovrič pove, da je pogoj dejavnost, vendar ne komplicirajo in če je možnost soglasje 
dajo.  
 
Svetnik Orel razpravlja glede Bilj, pove, da je v Biljah priključenih ena tretjina gospodinjstev, 
kako bodo kanalščino plačevali tisti, ki niso priključeni? 
 
Župan pove, da je ne bodo plačevali, bodo pa plačevali odvoze na čistilno napravo. Možnost 
pa obstaja, da plačujejo tudi tisti, ki niso priključeni in se jim s tem zagotovi odvoze iz 
greznic.  
 
Miran Lovrič pove, da tak način zaračunavanja kanalščine je omogočen z uredbo, ko bo 
centralna ČN začela delovati bo to možno, njihova obveza pa bo, da bodo enkrat na leto 
zagotovili odvoz grezničnih odplak. Obvezni bodo tudi izvajati monitoring greznic.  
 
Svetnica Majcen sprašuje kako pa je malimi čistilnimi napravami? 
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Miran Lovrič pove, da bodo kanalščino morali tudi v bodoče plačevati, obveza pa bo izvajati 
monitoring malih čistilnih naprav in odvoz gošče na čistilno napravo. Čistilna naprava bo 
morala delovati.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 
Sklep št.  
 

S K L E P št. 354-36/2014-3 
 
1.  

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil cene gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja 
odpadnih voda, december 2014, predlagal izvajalec javne službe Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d.. 

2.  
Cena storitev gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda (brez DDV) je:  
 
Kanalščina: 0,4070 €/m3. 

3.  
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda (brez DDV) 
je: 

Vodomer DN Pretok  Faktor omrežnine  Omrežnina v evrih na vodomer 
na mesec  

mm cole m3/h   

13,15 1/2 3 1 2,0306 

20 3/4 5 1 2,0306 

25 1 7 3 6,0918 

30 5/4 12 3 6,0918 

40 6/4 20 10 20,3060 

50 2 30 15 30,4590 

80 3 100 50 101,53 

100 4 150 100 203,06 

150 5 300 200 406,12 

 
 (2) Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in v skladu s preglednico iz prejšnjega 
odstavka. 

4.  
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Tarifni sistem za obračun tarif za obračun 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, ki je bil sprejet na 
15. redni seji občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica dne 24.04.2012, št: 007-
0011/2012-2, razen določil, ki določajo tarife za omrežnino za čiščenje komunalne in 
padavinske vode, stroške čiščenja komunalne in padavinske vode ter stroške vezane na 
greznice, ki se uporabljajo do uveljavitve akta, s katerim se za navedene storitve javne 
službe potrdijo cene, ki bodo oblikovane skladno z Uredbo metodologiji za oblikovanje cen 
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storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12).  
 

5.  
 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.  

Rezultati glasovanja   

  Za 14  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 
Svetnica Majcen dodatno vpraša ali je res, da bo samo ena cev za meteorno in fekalno vodo 
in kaj se bo dogajalo v času obilnega deževja? 
 
Župan pove, da je to res, in da bo v času obilnih padavin prihajalo do prelivanja.  
 
Miran Lovrič pove, da so zaradi tega zgradili veliko zadrževalnikov z namenom, da se 
ustavlja takojšnje prelivanje, na sami čistilni pa so namestili t.i. zavese, ki to zaustavljajo. Vsi 
sistemi, ki se sedaj gradijo se gradijo ločeni sistemi. Pove tudi, da se s tekom časa 
zagovarjajo enkrat eni, enkrat drugi sistemi. Dobro pa je to, da so začeli spoštovati tehnične 
norme, ki izhajajo iz Nemčije, slednje pa dopuščajo tudi mešane sisteme v določenih pogojih.  
 

Ad 7 Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

Uvodne obrazložitve poda Aleš Vodičar. Obrazložitve so sestavni del gradiva. Aleš Vodičar 
poudari, da je Občina Miren-Kostanjevica specifična občina, saj ima dva izvajalca javne 
službe. Pove, da so se odločili za ceno vode, ki jo je izračunala družba Vodovodi in 
kanalizacija, d.d. Nova Gorica in velja za območje cele občine.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva. Doda, da je odbor sprejel še dodatni sklep, in sicer, da Odbor za gospodarstvo in 
proračun ugotavlja, da se nekaterim subjektom v občini zaradi novega odloka drastično 
poveča plačilo omrežnine zaradi velikosti vodomera. Občinska uprava naj te subjekte obvesti 
in skupaj z njimi poišče rešitev za zmanjšanje dodatnega stroška.  
 
Na vprašanje svetnice Majcen, Miran Lovrič pove, da ima vsak račun navedeno kakšen 
priključek ima gospodinjstvo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P št. 354-36/2014-2 
1.  

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil cene gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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december 2014, predlagal izvajalec javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  
in Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini Miren-Kostanjevica predlagal 
izvajalec javne službe Kraški vodovod Sežana d.o.o., april 2015. 
 

2.  
Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (brez DDV) je:  
Vodarina brez vodnega povračila: 0,8067 €/m3  
Vodno povračilo: 0,1160 €/m3  
Vodarina: 0,9227 €/m3  
 
Zaradi izenačenja cene vode na območju Občine Miren-Kostanjevica, bo občina pokrila 
razliko v višini 0,1006 EUR/m3 oz. 9,83 % cene 1,0233 €/m3 iz Elaborata Kraškega vodovoda 
Sežana d.o.o., april 2015.  

3.  
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo (brez DDV) je:  

Vodomer DN Pretok  Faktor omrežnine  Omrežnina v evrih na vodomer 
na mesec  

mm cole m3/h   

13,15 1/2 3 1 6,1616 

20 3/4 5 1 6,1616 

25 1 7 3 18,4848 

30 5/4 12 3 18,4848 

40 6/4 20 10 61,6160 

50 2 30 15 92,4240 

80 3 100 50 308,0800 

100 4 150 100 616,1600 

150 5 300 200 1232,3200 

 
(2) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima 
obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka in v skladu s preglednico iz prejšnjega odstavka. 
 

4.  
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, 
omrežnine in vzdrževalnine, ki je bil sprejet na 10. izredni seji občinskega sveta občine 
Miren-Kostanjevica dne 21.04.2010, št: 007-0010/2010-2.  
 

5.  
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  
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Ad 8 Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:  
 
 

SKLEP št. 478-0055/2015-1 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcelo št. 6/18 k. o. 2324-OREHOVLJE 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.  

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 
 

SKLEP št. 478-0056/2015-1 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcelo št. 857/39 k. o. 2331-VOJŠČICA 

 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.  

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 
 

SKLEP št. 478-0057/2015-1 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcelo št. 438/0 k. o. 2324-OREHOVLJE 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.  

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 1  

 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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SKLEP št. 478-0058/2015-1 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 
javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 

za parcelo št. 1/206 k. o. 2329-NOVA VAS 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 

Rezultati glasovanja   

  Za 15  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 9 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnica Kos in opozori na problematiko zastajanja vode na Rusi 
poti v Biljah. Sprašuje kaj je potrebno storiti? 
 
Župan predlaga, da se obrnejo na sodelavca Albina Pahorja, ki bo pomagal pri rešitvi.  
 
Svetnik Gajser predlaga, da se v sklopu sprememb statuta in poslovnika popravi tudi 5. člen 
poslovnika, ki govori o kolegiju župana, ostali členi pa govorijo o kolegiju občinskega sveta. 
Posreduje tudi pripombo občana glede izbire izvajalcev na prireditvi Okusi ob meji, saj naj bi 
se že dogovarjali za predstavitev na prireditvi, naknadno pa jim je bilo to odpovedano.  
 
Župan pravi, da predvideva, da ve za katerega ponudnika gre, na prireditvi so se predstavljali 
ponudniki s tipično našo ponudbo, enemu ponudniku je bilo res sodelovanje odpovedano, 
ker tega pogoja ni izpolnjeval, oz. ni jasno povedal kaj bo tam predstavljal.  
 
Svetnica Merkun opozori na meteorno vodo, ki se spušča po poti, ki pelje na Jerabišče. Tam 
je problem v različnih ceveh in cevi ne utegnejo vode požirati. Na ta problem je že opozorila, 
tudi strokovne sodelavca, ugotovili so, da ni dovolj samo čiščenje cevi, ampak terja večji 
poseg. Apelira, da se nameni del sredstev za sanacijo tega problema. Sprašuje ali se 
oblikuje regionalni zavod za turizem na Goriškem področju in kaj bo pa naša občina storila, 
morebiti oblikovala sama ta zavod ali se priključila kateremu drugemu? 
 
Župan pove, da MONG pripravlja predlog odloka za ustanovitev skupnega zavoda za turizem 
za območje bivše občine Nova Gorica. MONG ga je že obravnaval v prvem branju, v 
nadaljevanju ga bo tudi Občina Miren-Kostanjevica. Ugotoviti bo potrebno koliko se vidimo v 
njemu. Vsekakor pa je pametno skupno nastopanje, saj je to turistično območje že tako 
majhno. Meni, da na tak način kot do sedaj ne more funkcionirati, ampak bo potrebno 
razmišljati o možnostih za naprej.  
 
Svetnik Tomšič opozori na zaraščanje dreves ob obvoznici, preglednost na cesti ob 
zaraščanju je znatno manjša in nevarno. Predlaga, da se poda pobudo na koncesionarja, da 
drevesa požagajo. Predlaga tudi, da se uredi parkirišče ob občini, pravi, da ni prav lep izgled.  
 
Župan pritrdi, da bodo podali pobudo, je pa tudi res, da vozniki vozijo prehitro na obvoznici.  
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Glede parkirišča pa pove, da je to trajna rešitev, predlaga, da se na novo zatravi, drugih 
rešitev pa ne vidi.  
 
Svetnik Gajser opozori na ropotanje jaškov na cestah.  
 
Župan pove, da to sanirajo tako, da postavijo pod pokrove gume.  
 
Svetnica Majcen poda pobude Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, in sicer da se v 
proračunu nameni postavka za nakup gradbenih parcel z namenom, da se odkupijo 
zemljišča, se jih komunalno uredi in jih naprej proda. Odbor tudi predlaga, da se predlaga 
skladu kmetijskih zemljišč ureditev nasada ob vhodu v Miren, ki kvari vtis ob vhodu v kraj. 
Predlaga, da se seje odbora za okolje in prostor udeleži nekdo iz občinske uprave, ker 
prihaja do neprijetnosti.  
 
Glede zemljišč župan pove, da v Mirnu zazidljivih parcel sploh ni in to je problem. V 
spremembah OPB št.4 bodo poskusili s spremembo namenske rabe. Potrebovali bi zazidalni 
kompleks. Glede sadovnjaka v začetku Mirna ima dilemo ali lahko občina kaj v zvezi s tem 
naredi, se pa strinja, da se zadevo poskusi urediti. Omenjeno območje je najbolj primerno za 
zazidljivo zemljišče in občina ima za to interes. Župan pove, da je na odboru vedno prisoten 
nekdo iz uprave, nerodnost je bila, ker sodelavka ni znala izklopiti alarma, vklopiti ga zna, 
tega na upravi nismo vedeli.  
 
Svetnik Gajser dodatno opozori tudi na hiše, ki so neurejene. Meni, da bi lahko sprejeli 
kakšen odlok, ki bi lastnike zavezoval k urejanju hiš in njihovih okolic.  
 
Župan pravi, da je potrebno o tem razmisliti, nerodno je nekomu nalagati neka dela na 
nepremičnini, če za to nima sredstev. Pripraviti je potrebno take rešitve, ki so življenjske.  
 
 
Župan sejo zaključi ob 19.20 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan:  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
 
 
 
 
Overitelji:  
Ingrid Praznik        Branko Orel 
 
 
V Mirnu, 18.11.2015 
Številka: 9000-9/2015-6 
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