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

ki je bila 24. aprila 2012 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, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, Mauricij Humar, 
Benjamin Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Muţina, Matjaţ Nemec, 
Branko Orel, Tihomil Pahor in Fabjan Vičič. 
Svojo odsotnost je opravičil: Vojko Urdih. 
Na seji so bili prisotni tudi: Ţupan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Miran Lovrič (k 

točki 4), Dario Rolih in Andrej Miška (k točki 5), Jelka Humar (k točki 7), Marjan Pintar (k točki 
6), Aleksij Muţina (k točki 8), Blanka Šuler (k točki 10) . 
Predstavniki medijev: 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.  
 
Na povabilo podţupanje k razpravi o zapisniku 14. redne seje se ni prijavil nihče, zato 
predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-0004/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 14. redne seje z dne 

27.3.2012 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA, zapisnik je bil sprejet. 
 
(Ob 18:03 pristopi svetnik Budin, prisotnih je 13 svetnikov) 
 
V nadaljevanju podţupanja predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-0004/2012 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Mauricij Humar in 
2. Peter Budin. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podţupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje. Opozori, da bi 
morala biti točka Pobude in vprašanja svetnikov pod zaporedno številko 2. Glede na to, da 
imajo veliko poročevalcev je bilo na kolegiju ţupana sprejeto, da se ta točka postavi na 
konec dnevnega reda. Podţupanja odpre razpravo k tej točki. K razpravi se ni prijavil nihče, 
zato predlaga glasovanje o naslednjem dnevnem redu:  
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
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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. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,  
4. Predlog Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode in omrežnin, 
5. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
6. Predstavitev delovanja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica, 
7. Obrazložitev  cene storitve pomoči na domu za leto 2012, 
8.  Predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica:   

9. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva goriške 
10. Predstavitev predlogov možnih lokacij za prodajo domačih izdelkov v Mirnu 
11. Pobude in vprašanja 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA in tako sprejeli predlagani 
dnevni red. 
 
Ad 2 Poročila  

a.) Poročilo župana 

Poročilo najprej poda ţupan, poročilo so svetniki prejeli tudi v pisni obliki kot dodatno 
gradivo.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta 

Ni bilo poročil.  
c.) Poročila članov svetov zavodov 

Poroča svetnik Humar, ki je predstavnik v Svetu zavoda Goriške knjiţnice Franceta Bevka. 
Pove, da je svet imenoval v.d. direktorja zavoda g. Borisa Jukiča, ker bodo morali razpis 
ponoviti, ker g. Jukič ni dobil podpore v mestnem svetu MO Nova Gorica.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 
Ţupan po podanih poročilih predstavi tudi odgovore na pobude in vprašanja občinskega 
sveta, gradivo so svetniki prejeli in je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče zato podţupanja predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 
naslednji 

Sklep št. 9000-0004/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori župana na pobude in 

vprašanja svetnikov podanih na 14. redni seji  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi glasujejo ZA.  
 
Ad 3 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta dobili s sklicem seje.  
Ţupan predstavi pregled realizacije sprejetih sklepov.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga v sprejem naslednji  
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Sklep št. 9000-0004/2012 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih 
sklepov občinskega sveta 14. redne seje 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA.  
 
Ad 4 Predlog tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin 

Najprej podata poročili predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun g. Budin in 
predsednik Odbora za okolje in prostor g. Vičič. Obe poročili sta v pisni obliki sestavni del 
gradiva.  
 
Dodatno obrazloţitev, ki je tudi sestavni del gradiva, poda Miran Lovrič, direktor druţbe  
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. 
  
Aleš Vodičar povzame spremembe, ki so jih predlagali člani obeh odborov. Spremembe se 
nanašajo na 22. člen, ki naj se po predlogu glasi:  
» Cene stroškov praznjenja in čiščenja greznic so: 
 

Opis EM 
Cena brez 

DDV 
DDV 

Skupaj z 
DDV 

Čiščenje greznic-prevoz do 6 m3 m3 21,82 8,50% 23,67 

Čiščenje greznic-prevoz do 10 m3 m3 16,37 8,50% 17,76 

Deponija ČN m3 23,10 8,50% 25,06 

 
Stroški čiščenja na čistilnih napravah (Ajdovščina, Domžale) se zaračunajo glede na 
dejanske stroške, ki jih izvajalci zaračunajo, povečane 5 % manipulativnih stroškov. 
 
O začetku mesečnega zaračunavanja tarifne postavke stroškov praznjenja in čiščenja 
greznic odloča občinski svet.«  

 
V nadaljevanju razpravljajo še svetnik Humar, svetnik Muţina, Miran Lovrič, svetnik Klančič 
in svetnik Orel.  
 
Ţupan predlaga spremembo 26. člena tarifnega sistema, ter da se predlagani tarifni sistem 
prične uporabljati s 1.1.2013, saj bodo v tem času začeli s priključevanjem Bilj.  
 
K razpravi se nadalje ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o 
naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-0011/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Tarifni sistem za obračun odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin s spremembo v 22. in 

26. členu. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
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Ad 5 Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Budin, poročilo je v pisni obliki 
sestavni del gradiva.  
 
Aleš Vodičar povzame popravke, ki jih je predlagal odbor, in sicer:  

1. točka 5 tehničnega pravilnika naj se glasi:  
»Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah je definirano s programom odvoza 
odpadkov, ki je priloga št. 1 k temu pravilniku. 
»Program odvoza odpadkov  se  spreminja, najmanj dvakrat  letno  in  ga  izvajalec  javne  
službe usklajuje z občino in krajevnimi skupnostmi. Razpored mora ustrezati količinam 
odpadkov z upoštevanjem sezonskega značaja. 
O  vsakokratni spremembi programa odvoza odpadkov odloči občinska uprava s sklepom.«  

2. Priloga program odvoza odpadkov pa se spremeni, tako, da se 
v KS Miren v naselju Vrtoče, na naslovu Vrtoče h.š. 66, za odcepom za Jerabišče, se doda 
nov zabojnik za biorazgradljive kuhinjske odpadke, v KS Miren pa se popravi naslov Miren 
nad Primorjem enosmerna ul. v Miren h.š. 95 in 96  in dodajo zabojniki za ostale frakcije 
odpadkov. 
 
Dodatno obrazloţitev podata še Dario Rolih in Andrej Miška.  
 
Podţupanja odpre razpravo k obravnavani točki, h kateri se prijavita svetnik Cotič in svetnik 
Muţina.  

 
Podţupanja po zaključku razprave predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 007-0010/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme o predlog Tehničnega pravilnika o 
zbiranju in prevozu komunalnih  odpadkov Občine Miren Kostanjevica s predlaganimi 

spremembami točke 5. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA.  
 
Ad 6 Predstavitev delovanja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica 

Podţupanja pozdravi poročevalca, gospoda Marjana Pintarja, direktorja zavoda, ki poda 
poročilo, ki je v pisni obliki sestavni del gradiva.  
 
Podţupanja odpre razpravo k obravnavani točki, v kateri sodelujeta svetnik Cotič in svetnik 
Humar.  
 
(Svetnik Matjaţ Nemec zapusti sejo ob 19.30 uri, v nadaljevanju je prisotnih 12 svetnikov, 
sklepčnost je še vedno zagotovljena) 
 
V nadaljevanju, po zaključku razprave, podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklepu št. 014-0013/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poslovnim poročilom javnega 

zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 7 Obrazložitev cene storitve pomoči na domu za leto 2012 

Uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, poda gospa Jelka Humar, vodja Centra za 
pomoč na domu »Klas« Nova Gorica.  
 
Podţupanja odpre razpravo k tej točki,  razpravljata svetnik Ferfolja in svetnik Cotič.  
 
Podţupanja po končani razpravi predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklepu št. 122-0015/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme obrazložitev cene storitve pomoč 

družini na domu za leto 2012 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
(svetnik Silvester Medvešček pristopi ob 20. uri, v nadaljevanju je prisotnih 13 svetnikov) 
 
Ad 8 Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica 

Najprej poda svetnik Budin poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun. 
 
Dodatno obrazloţitev poda še Aleš Vodičar in preda besedo gospodu Aleksiju Muţini, ki 
poda obširnejšo obrazloţitev predloga odloka.  
 
V nadaljevanju razpravljata svetnik Klančič glede meril za izbor koncesionarja in svetnik 
Medvešček pa glede druge alineje 10. člena, ki govori o podpisu pogodbe. Predlaga, da bi se 
alineja glasila: »Koncesijsko pogodbo v imenu koncendenta sklene ţupan, po pridobljenem 
soglasju občinskega sveta.« Svoj predlog predloţi v pisni obliki in je sestavni del gradiva.  
 
Obrazloţitve glede dilem svetnikov podata Aleš Vodičar in Aleksij Muţina.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 007-0012/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme v prvem branju predlog Odloka o 

podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih  komunalnih odpadkov 
in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 9 Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

Poročilo sklada poda podţupanja Mojca Merkun, ki je tudi predsednica nadzornega odbora 
sklada, poročilo je v pisni obliki sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju se k razpravi ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o 
naslednjem 
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Sklep-u št. 014-0038/2012 
Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica sprejme Poslovno poročilo Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške za leto 2011, ki ga je sprejel Nadzorni svet Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške dne 14. 4. 2011. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 10 Predstavitev predlogov možnih lokacij za prodajo domačih izdelkov v Mirnu 
Svetnik Vičič poda poročilo Odbora za okolje in prostor, ki je sestavni del gradiva.  
 
Nadaljnjo obrazloţitev predloga občinske uprave pa poda Blanka Šuler. Obrazloţitev je 
sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju razpravljajo svetnik Budin, svetnik Medvešček, svetnik Muţina, svetnik 
Humar in svetnik Cotič, vsi se strinjajo, da predlagan rešitev ni optimalna, in da bi morala 
občinska uprava resneje pristopiti k iskanju trajne rešitve.  
 
Svetnik Orel meni, da bi morala KS Miren podati svoj predlog.   
 
Ţupan dodatno obrazloţi, da to ne bo trţnica, ampak prodajno mesto. S to rešitvijo bi ţeleli 
pomagati domačim pridelovalcem, da prodajo svoje pridelke. Pove, da se mu predlagana 
rešitev zdi najboljša v tem trenutku, tudi prodajalcem je najbolj zanimiva saj leţi tik ob 
mejnem prehodu in ob cesti. Parkirišče bo preurejeno v modre cone s časovno omejenim 
parkiranjem, prodajna mesta pa bodo začasno zasedla le 2 do 3 parkirni mesti.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga sprejetje naslednjega  

Sklep-a št. 350-0001/2012 
Občinski svet se seznani s Predlogi za lokacije stojnic za priložnostno prodajo v 

naselju Miren do septembra 2012. Občinska uprava naj v tem času pripravi predlog za 
trajno rešitev lokacije tržnice in za to pridobi mnenje tudi KS Miren. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 11 Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Aleš Vodičar obrazloţi predlog sklepa za ukinitev javnega dobra za potrebe sklenitve 
sluţnosti za izgradnjo oz. vkop  toplovoda v Mirnu.  
 
Pri razpravi sodelujeta svetnik Budin in svetnik Medvešček. Dodatno se ni prijavil nihče, zato 
podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

SKLEP-u 
I. 

Pri nepremičninah s parc. št. 660/3, 660/4 in 660/6 vse k.o. 2325 - Miren, se ukine 
status javnega dobra, na njih pa pridobi lastninsko pravico Občina Miren-
Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep. 
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Svetnik Orel pravi, da so v Biljah dobili cenitev in poziv za priključitev na kanalizacijo, vendar 
ugotavlja, da imajo krajani še vedno veliko dilem, zato predlaga, da ţupan skliče zbor 
krajanov Bilj.  
 
Ţupan odgovarja, da bo pooblastil predsednika KS za sklic zbora krajanov.  
 
Svetnik Klančič  prenaša pohvalo občinski upravi s strani kmetov, ribičev in kolesarjev, ki 
uporabljajo pot preko reke Vipave pri Mlinu v Biljah, ker je dosegla ponovno prehodnost te 
poti.  
 
Svetnik Humar postavi dve vprašanji:  

1. Kako je s pogodbo za uporabo prostorov stare občinske stavbe? 
2. Ali je res potekla pogodba z zdravstvenim domom za sofinanciranje 

športnega fizioterapevta? 
 
Ţupan pove, da bodo glede športnega fizioterapevta preverili, pogodba za uporabo prostorov 
stare občinske stavbe pa bo v kratkem podpisana.  
 
Podţupanja zaključi 15. redno sejo ob 21.02 uri.  
 
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
 
 
 
Overitelji:  
Mauricij Humar       Peter Budin 
 
 
Datum: 10.5.2012 
Številka: 9000-0004/2012 


