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

ki je bila v sredo, 20. septembra 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič,  Aleš Batistič, Matevž Marušič,  
Ingrid Praznik, Tihomil Pahor, Zvonko Ferfolja, Bogomir Nemec, Sebastjan Mozetič, Jasna 
Kos, Stojan Cotič, Vojko Urdih, Jelka Majcen .  
Opravičeno odsotna: Mojca Merkun (se pridruži ob 17.20 uri) 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun, Roberta Filipič, Maja 
Skok Možina, Mirjam Klančič, Majda Obreza. 
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin), Zdenka Tomulič (Radio Koper).  
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 9 svetnikov in 
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena. 
 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red.  
 
Svetnik Gajser predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer s točko: »Podpora  Zakona o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper 
(ZIUGT)«. Obrazloži, da se ne strinja z mnenjem župana, da občinski svet o tem ne more 
odločati, nasprotno pravi, da bi moral o tem občinski svet razpravljati in sprejeti stališče do 
tega vprašanja, saj gre za pomemben infrastrukturni projekt. 
 
K razpravi se najprej prijavi podžupan in pravi, da je nedopustno, da je svetnik Gajser tak 
predlog podal par ur pred sejo. Poslovnik namreč določa, da je to dopustno v primeru, da so 
razlogi za tak predlog nastali po sklicu seje, kar pa ne velja za ta primer. Pravi, da sam ne vidi 
potrebe, da bi občinski svet sprejemal stališče, na referendumu imajo volivci pravico glasovati 
po svoji vesti.  
 
Svetnik Gajser dodaja, da je potrebno člene poslovnika prebrati do konca, ne tako kot komu 
paše.  
 
Svetnik Orel pove, da njemu se tudi ne zdi primerno, da občinski svet sprejema stališče, 
predvsem z vidika referenduma.  
 
Svetnik Gajser replicira, da bi bilo smotrno o tem vprašanju odpreti razpravo na občinskem 
svetu, saj bi se tako lahko razčistila kakšna dilema, ki je ostala odprta.  
 
Dodatno se k razpravi se prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu  
 

Sklep št. 9000-8/2017 
Razširi se dnevni red 30. redne seje občinskega sveta s točko: »Podpora  Zakona o 

izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – 
Koper (ZIUGT).« 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 1 

Proti 11 

Ni glasoval/a 2 

(svetnica Praznik je bila začasno odsotna) 
 
V nadaljevanju župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem redu, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 29. redne seje, 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje, 
4. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 29. redne seje, 

5. Pregled realizacije sklepov, 
6. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2016, 
7. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2017, 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-

Kostanjevica za leto 2017: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 z 
obrazložitvijo sprememb, 

 splošni del proračuna za leto 2017,  

 posebni del proračuna za leto 2017, 

 načrt razvojnih programov za leta 2017-2020, 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1), 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-

Kostanjevica za leto 2018: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018 z 
obrazložitvijo sprememb, 

 splošni del proračuna za leto 2018,  

 posebni del proračuna za leto 2018, 

 načrt razvojnih programov za leta 2018-2020, 
10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 

Občine Miren-Kostanjevica, 
11. Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 

2017/18, 
12. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 

Glasbene šole Nova Gorica, 
13. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica – 2. obravnava, 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica, 

15. Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 144/3 
k. o. 2318-BILJE, 

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
17. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2017 (INTERNO, 

ZAPRTO ZA JAVNOST). 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 1 

Ni glasoval/a 2 

(svetnica Praznik je bila začasno odsotna) 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 29. redne seje  

Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo. K razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-8/2017  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 29. redne seje. 

  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 

Točka 3  Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje  

Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo. K razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-8/2017  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 3. izredne seje. 

  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Točka 4  Poročila 

a.) Poročilo župana: poročilo poda župan, poročilo je sestavni del gradiva.  
b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni poročil 
c.) Poročila članov svetov zavodov: Poročilo iz sveta zavoda JZ Zdravstveni dom 

Zobozdravstveno varstvo poda Tihomil Pahor. Poročilo je sestavni del gradiva.  
d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 29. redne seje: odgovore, ki so 

sestavni del gradiva, poda župan. 
 
(ob 17.20 pristopi svetnica Mojca Merkun) 
 

Točka 5 Pregled realizacije sklepov 

Župan pove, da so  vsi sklepi realizirani, gradivo je sestavi del gradiva. K razpravi se ne prijavi 
nihče, zato župan predlaga glasovanje 
 

Sklep št. 9000-8/2017-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

29. redne seje in 3. izredne seje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 6 Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2016 

Uvodne obrazložitve poda predsednik Nadzornega odbora Peter Budin. Obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Mojca Merkun in vpraša ali nadzorni odbor sledi realizaciji 
priporočil? 
 
Peter Budin pove, da temu sledijo, ter da mora občinska uprava pripraviti poročilo o realizaciji.  
 
Župan dodaja, da mora občinska uprava prav tako slediti priporočil notranje revizije. Pripravijo 
akcijski in terminski načrt in temu sledijo.  
 
Svetnik Orel razpravlja o strošku kurjenja za KS Miren, katerega je predsednik NO izpostavil 
in ga zanima koliko plačuje za to občina? Ob sprejemanju DOLB-a jim je bilo namreč 
razložena, da bo prišlo do 30 % prihrankov.  
 
Župan pove, da podatka o razliki v ceni nima, takrat se je predvidevalo, da bo kulturni dom 
zgrajen, ki bi bil tudi eden izmed uporabnikov. Pove, da družbe iz sosednje obrtne cone, ki so 
priključene na DOLB imajo prihranke. Stavba v kateri je KS Miren pa je stavba, ki je v zelo 
slabem energetskem stanju, izgube so tam velike. V letošnjem letu bodo zamenjali radiatorje 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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s konvektorji, kar naj bi nekaj zmanjšalo stroške. Fiksni stroški se delijo na število priključkov 
in ta del predstavlja večino stroška.  
 
Svetnik Nemec pove, da so v šoli imeli v začetku velike težave. Strošek šole se z DOLB ni 
zmanjšal, saj je strošek enak kot, da bi se ogrevali na kurilno olje. Težavo imajo s toplo vodo, 
saj jim ta sistem ne uspe segreti vode na želeno temperaturo in jo grejejo na elektriko. Meni, 
da bi se bilo potrebno posvetovati s strokovnjaki.  
 
Župan meni, da je na tem področju potrebno vedno delati, poudari, da je tudi šola energetsko 
potratna, ter da so bile težave s tehničnim osebjem v šoli ob uvajanju novega sistema 
ogrevanja. Meni pa, da ni primerno primerjati tega sistema s sistemom kurjenja na kurilno olje, 
pri katerem bi bilo potrebno upoštevati še strošek kurilnice, dimnikov, vzdrževanja kurilne 
naprave in nenazadnje tudi emisije, oz. ekološki vidik. Doda, da je bila pravkar podpisana 
pogodba tudi za DOLB v Kostanjevici na Krasu.  
 
Svetnik Nemec izpostavi, da stavbe v Biljah še niso prevzeli v upravljanje, predvsem zato, ker 
ni vse tako kot bi moralo biti. Meni, da je velik problem pri investicijah objektov v nadzorstvu. 
Pove, da kurilnica v Biljah pušča.  
 
Župan opozori, da kurilnica v Biljah ne pušča, ampak kondenzira in to je velika razlika, še 
vedno je v garanciji in bo ustrezno urejeno. Izvajalec nadzora pri investiciji je bil izbran na 
podlagi javnega naročila. 
 
Peter Budin pove, in kar so tudi v poročilu navedli, da je strokovni nadzor opravljal Edil 
inženiring, projektantski nadzor pa je opravljal projektant projekta Klima 2000.  
 
Svetnik Ferfolja predlaga, da se ponovno pregledajo in revidirajo izračuni, ki so bili opravljeni 
pred sprejemom DOLB-a. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S k l e p  š t .  9 0 0 0 - 8 / 2 0 1 7  
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani z zaključnim poročilom o 
nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2017 

Mirjam Klančič poda uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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S k l e p  š t .  9 0 0 0 - 8 / 2 0 1 7  

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

(svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 
 

Točka 8 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2017 

Uvodne obrazložitve podata Mirjam Klančič in župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
Svetnik Gajser poda poročilo odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S k l e p   š t . 0 0 7 - 1 8 / 2 0 1 7  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

(svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 
 

Sklep št. 007-17/2017 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja 

s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1) 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

(svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Točka 9 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2018 

Uvodne obrazložitve podata Mirjam Klančič in župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
Svetnik Gajser poda poročilo odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Gajser, ki vpraša zakaj nismo bili uspešni na razpisih? 
 
Župan pove, da so projekte prijavljali skupaj s partnerji iz Italije, ocenjuje jih komisija, projekti 
niso bili dovolj ocenjeni. Po informacijah pa bodo v naslednjem letu ponovno razpisi na katere 
se bodo prijavljali. Zaskrbljujoče je to, da na našem področju ni bilo sprejetega nobenega 
projekta. Poskušali bodo z istimi projekti tudi na strateških razpisih, ki imajo tudi večjo stopnjo 
sofinanciranja. Na teh razpisih je tudi več sredstev.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  0 0 7 - 1 9 / 2 0 1 7   
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

(svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 
 

Točka 10 Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na 
območju Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve podajo Roberta Filipič, Bogomir Nemec in Majda Obreza. Obrazložitve 
so sestavni del gradiva. Bogomir Nemec predstavi obe pomočnici Metko Vilman, pomočnico 
ravnatelja za vrtce pri OŠ Miren in Ksenijo Korče, pomočnico ravnatelja za šolo pri OŠ Miren.  
Svetnik Batistič poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Kos, ki sprašuje po cenah kombiniranih oddelkov tudi v ostalih 
občinah. Meni, da cena za kombinirani oddelek ni pravična. 
 
Majda Obreza pove, da se vsako leto potrudijo, da naredijo čim bolj čiste oddelke, kar pa ni 
vedno možno in pride do kombiniranega oddelka. Letos imajo samo dva, v Opatjem selu in v 
Mirnu. Kar zadeva cene pa pove, da je lahko ne bi imeli, vendar se to ni izkazalo kot pravilno. 
Zato so se odločili za določitev cene, ki je postavljena nekje med ceno prvega starostnega 
obdobja in ceno drugega starostnega obdobja. Podobno imajo tudi druge občine.  
 
Župan predlaga glasovanje o naslednjem sklep 
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Sklep št. 602-4/2017 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-

Kostanjevica 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

(svetnik Bogomir Nemec ne glasuje) 
 

Točka 11 Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko 
leto 2017/2018 

Uvodne obrazložitve podajo župan, Roberta Filipič, Bogomir Nemec in Majda Obreza. 
Obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Svetnik Batistič poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Drugih pripomb ni bilo zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-42/2017 
o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2017/18 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

(svetnik Bogomir Nemec ne glasuje) 
 

Točka 12 Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 
Glasbene šole Nova Gorica 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Roberta Filipič. Svetnik Batistič poda poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

S K L E P št. 014-60/2016 
 

 
 

1. 
Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v 
višini 15.632,00 EUR razporedi na naslednji način: 

 2.520,00 EUR - nakup treh violin (¾ s kovčkom in lokom), 
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 2.700,00 EUR - nakup kontrabasa (polovinski z lokom), 

 1.850,00 EUR - nakup petih prenosnih računalnikov, 

 1.370,00 EUR -  nakup petih tabličnih računalnikov, 

 800,00 EUR - nakup opreme snemalnega studia, 

 2.000,00 EUR - nakup keltske harfe, 

 800,00 EUR - nakup varnostnih svetilk, 

 3.592,00 EUR  -  sredstva ostajajo nerazporejena,  
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 26.07.2017, ki je priloga 
tega sklepa.  

2. 
Pravice, obveznosti in medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Javnim 
zavodom Glasbena šola Nova Gorica v zvezi s porabo presežka prihodkov nad odhodki bodo 
določena v pogodbi. 
 

3.   
Ta sklep začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice 
Glasbene šole Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

(svetnik Nemec je začasno odsoten)  
 

Točka 13 Odlok o izvajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica – 2. 
obravnava 

 
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Povzame 
dosedanje obravnave in razprave o predlogu odloka ter vse amandmaje z mnenji.  
Svetnik Roman Tomšič poda poročilo Statutarno-pravne komisije, ki je sestavni del gradiva.  
Svetnica Ingrid Praznik poda poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo 
občinskega glasila, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun je zadovoljna, da so tudi odbori zavzeli stališče, da glasilo ostane nepolitično, 
torej glasilo občanov.  
 
Svetnik Gajser spoštuje mnenje odborov, mu je pa žal, da so bili slabo razumljeni njegovi 
predlogi. Ime politične stranke ni politična tema.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje najprej o amandmajih, in sicer 
 
Amandma na prvi odstavek 5. člena  
Namen izdajanja glasila je objektivno obveščanje občank in občanov o delu občinskega 
sveta, župana, občinske uprave in drugih organov občine, o delu krajevnih skupnosti in 
drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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o delu društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, ter o drugih 
zadevah lokalnega pomena lokalnih zadevah, ki so v javnem interesu, brez podajanja 
stališč. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 1 

Proti 12 

Ni glasoval/a 2 

 
Amandma v 5. členu se doda 3 odstavek, in sicer: 
» (3) Ob razpisu lokalnih volitev se del oglasnega prostora v občinskem glasilu nameni 
za predstavitev županskih kandidatov in kandidatnih list. Podrobnejša pravila v skladu 
z zakonom o volilni kampanji, ki zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in 
kandidatnih list sprejme uredniški odbor na predlog odgovornega urednika. Rezultate 
lokalnih volitev in volitev v ožje dele lokalnih skupnosti, se objavi v prvi naslednji izdaji 
glasila.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 0 

Proti 13 

Ni glasoval/a 2 

 
Amandma na prvi odstavek 12. člena 
Pred besedno zvezo »politične stranke« se doda beseda »nobene« 
 
Župan na vprašanje svetnika Gajserja pove, da so predlog Statutarno-pravne komisije vseeno 
upoštevali, čeprav je bilo že v predlogu dovolj jasno. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 1 

Ni glasoval/a 2 

 
 
Župan v nadaljevanju predlaga glasovanje o odloku 
 

Sklep št. 007-15/2017 

Občinski svet sprejme Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
(Župan odredi 10 minutni odmor) 

Točka 14 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-
Kostanjevica 

Andreja Slejko Merkun poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
Jasna Kos poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo je 
sestavni del gradiva.  
 
Župan predlaga razpravo.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Gajser in pravi, da vsak se odloči kot želi, argumentacija odbora 
pa se mu ne zdi primerna.  
 
Svetnik Ferfolja razpravlja glede nagrad svetnikom in meni, da je zelo težko ocenjevati kateri 
svetniki so bolj aktivni in kateri manj, prav tako meni, da nimajo pravice posegati v sejnine 
naslednjega mandata. Na vprašanje svetnika Gajserja pravi, da bi bilo primerno spreminjati 
oz. nižati sejnine na začetku mandata in ne na koncu.  
 
Svetnica Merkun pove, da jo moti razlaga, da bi z nižanjem sejnin stimulirali svetnike, da bi 
delali celo obdobje. Meni, da sejnina ne more biti stimulacija.  
 
Župan dodaja, da svetniki, ki so v več odborih dosežejo kvoto že v sredini leta, kljub temu 
prihajajo na seje in so učinkoviti.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o prvem amandmaju, in sicer  
 
Amandma št. 1: »Prvi odstavek 6. člena se v celoti črta« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 6 

Proti 8 

Ni glasoval/a 1 
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Amandma št. 2: »V vretjem odstavku 6. Člena, predlagam, da se plačilo za opravljanje 
funkcije za udeležbo na sejah znižajo in sicer; za udeležbo na seji Občinskega sveta iz 
7,5% županove plače, na 5% in za udeležbo na seji delovnega telesa iz 5% na 4% 
županove plače. » 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 1 

Proti 14 

Ni glasoval/a 0 

 
Amandma št. 3 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  v 2. odstavku 
5. člena se 2. stavek spremeni tako, da se glasi: »posameznemu upravičencu pripada 
sejnina, če je na seji navzoč vsaj dve tretjini trajanja seje, predčasno se lahko zapusti 
največ tri seje letno. Za vsako naslednjo predčasno zapuščeno sejo se posamezniku 
sejnina ne izplača.  
 
Župan predlaga razpravo glede amandmaja št. 3.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da se občinski upravi poraja vprašanje kdo bo prisotnost na seji 
kontroliral in beležil kdo in kdaj zapušča sejo, ter nenazadnje kdo bo odobril izračune sejnin, 
ali bo mogoče to predsednik odbora? Občinska uprava je namreč mnenja, da jo to precej 
komplicirano.  
 
Župan pove, da za sejo občinskega sveta bo lahko to opravljala direktorica ali zapisničarka, 
za seje odborov pa bodo zadolžili predsednike odborov.  
 
Svetnik Gajser pove, da je imel enake pomisleke, vendar ali se zdi prav, da pred zaključkom 
mandata to spreminjajo? 
 
Svetnica Merkun se sprašuje po smislu tega predloga in kaj bi želeli s tem doseči.  
 
Župan meni, da je to zelo komplicirano in naj se svetniki odločijo kako bodo glasovali. Po 
njegovem mnenju je večji problem v tem, da posameznih izostanka ne opraviči, saj s tem lahko 
povzroči organizacijske težave.  
 
Svetnik Cotič opozori, da so primeri, predvsem zunanjih članov, ki zamudijo na sejo in jo tudi 
predčasno zapustijo.  

 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o amandmaju št. 3:  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 0 

Proti 9 
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Ni glasoval/a 6 

 
Amandma št. 4 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: »12. člen se 
spremeni tako, da se glasi: Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno nadomestilo v 
višini 7.5 % osnovne plače župana, brez dodatka za delovno dobo. Poveljnik civilne 
zaščite mora mesečno poročati občinski upravi.« 
 
Svetnica Merkun meni, da civilna zaščita opravlja delo za katerega moramo biti vsi hvaležni. 
Glede mesečnega poročila se strinja, da mora biti.  
 
Župan pove, da je poveljnik že do sedaj podajal poročila.  
 
Svetnik Nemec se sprašuje po čem lahko sodijo koliko naj se poveljniku plača. Vsak naj se 
postavi v to vlogo in meni, da ni nobene potrebe po nižanju odstotka.  
 
Svetnik Cotič pove, da so izhajali iz primerljivih občin in vzeli povprečje.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da plača Občina Šempeter-Vrtojba 6 %, Občina Renče-Vogrsko 
10 %, Občina Komen 4 %, Občina Vipava 10 %, Občina Brda 5 %. 
 
Svetnik Gajser opozori, da imajo tako Renče, kot Vipava višji odstotek zaradi večje poplavne 
ogroženosti. 
 
Župan pove, da imajo župani Šempetra, Vipave, Nove Gorice in Brd višje plače in meni, da je 
plačilo poveljnika skupek vseh aktivnosti. Meni, da je naša CZ ena boljše organiziranih na tem 
področju.  
 
Matevž Marušič, kot član CZ občine, pove, da so res zelo dobro organizirani in poveljnik se 
zelo angažira za vsako stvar.  
 
Svetnik Urdih meni, da gre za zelo odgovorno funkcijo in ne vidi potrebe po nižanju plačila.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o amandmaju št. 4.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 4 

Proti 10 

Ni glasoval/a 1 

 
V nadaljevanju svetniki glasujejo še o pravilniku z vključenimi amandmaji, in sicer:  

Sklep št. 007-19/2012 
Občinski svet sprejme P R A V I L N I K  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov 

Občine Miren - Kostanjevica 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 4 

 

Točka 15 Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 
144/3 k.o. Bilje 

Uvodoma obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavi del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 478-48/2017-1 
Občinski svet sprejme Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na 

nepremičnini parc. št. 144/3 k. o. 2318-BILJE 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 4 

 

Točka 16 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Orel in pove, da se na občinskem svetu opravljajo tako 
skope razprave, saj se po njegovem mnenju svetniki na sejo ne pripravijo in posledično o 
točkah ne razpravljajo.  
 
Svetnik Tomšič razpravlja o cenah gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda in pove, da so cene porasle in občani niso o tem ustrezno obveščeni.  
 
Župan pove, da je občinski svet sprejel elaborat, sklical je tudi predsednike krajevnih skupnosti 
in jim je bilo vse ustrezno obrazloženo. Poudari, da do sedaj  nihče ni plačeval kanalščine, 
čeprav je bil priključen na čistilno napravo. Od 1.7.2017 je potrebno plačevati tudi ta strošek. 
Strošek greznic pa morajo plačevati tisti, ki na čistilno napravo niso priključeni. Ta strošek 
vključuje strošek omrežnin in samo čiščenje greznice. V te stroške so zajeti stroški vseh 
čistilnih naprav. Občina Šempeter-Vrtojba ima sicer nekaj cenejše, ker tega elaborata niso 
sprejeli. V kolikor ne bi obračunavali stroškov vseh čistilnih naprav, bi bil strošek npr. na malih 
čistilnih napravah bistveno višji od sedanjega. Čiščenje se obračunava glede na porabo vode 
v gospodinjstvu, kar se komu ne zdi pošteno, vendar glede na veljavno uredbo obračunavanje 
pavšala, npr. v poletnih mesecih, ko se namaka, ni mogoče. Lahko pa posameznik zaprosi za 
zeleni priključek.  
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O tem razpravlja tudi svetnik Marušič in pove, da na Krasu dobijo dve položnici  in so v juliju 
imeli obračunano okoljsko dajatev.  
 
Župan pove, da je res, da bi morala biti okoljska dajatev znižana, glede na to, da čistilna 
naprava v Opatjem selu prečisti vode do 90 %.  
 
Svetnik Gajser se zahvali svetniku Orlu, prav o temu govori on že tri leta. Po njegovem mnenju 
nobeno mnenje ne more biti tako napačno, kot to, da nekdo nima mnenja. Nekateri pa se 
oglasijo samo takrat, ko imajo neke osebne razloge. Apelira tudi na predsednike odborov, da 
naj argumentirajo sklepe sprejete na odboru. Opozori na novelacijo Zakona o lokalni 
samoupravi in apelira na župana, da se preko Združenja občin Slovenije zavzame za 
spremembo 34. a člena v smislu sprostitve sejnin za svetnike občin.  
 
Župan pove, da je tudi sam v Predsedstvu Združenja občin Slovenije, ter da sta predsednik 
združenja in njegova pravnica zelo aktivna. Na žalost pa ugotavlja, da se Vlada ne rada 
pogovarja z župani. Osnovno za kar se zavzemajo je povečanje dohodnine, saj se sproščajo 
plače, pri dohodnini pa se borijo za nekaj evrov na leto. Poudari, da se bo zavzel tudi za 
sprostitev sejnin.  
 
Podžupan izpostavi na problematiko na cesti iz Lokvice na mejni prehod, saj vozijo po tej cesti 
veliki tovornjaki. Izpostavi tudi problematiko glede položnic GJS odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda.  
 
Župan pove, da je elaborat sprejel občinski svet, lahko se pa tudi odloči, da še naprej občina 
plačuje ta strošek. V preteklih letih je bil letni strošek ČN Bilje okoli 50 tisoč €. Se pa strinja, da 
je to dodatni strošek, ki marsikomu predstavlja problem.  
 
Svetnik Mozetič sprašuje ali bodo dobili načrte od osnovne šole na vpogled, glede na to, da 
se približuje investicija. V. d. ravnatelja pa sprašuje ali so se kaj pozanimali glede pomočnice 
ravnatelja za šolo. Dobil je namreč različne informacije, ki niso prav vzpodbudne.  
 
Župan pove, da bodo projekti predstavljeni, novost je igrišče, ki naj bi ne bilo na strehi šole. 
Mislim, da bo mogoča predstavitev v naslednjih mesecih.  
 
Svetnik Nemec pove, da so imeli v letošnjem letu imeli več razpisov. Še pomislil ni, da bi 
posameznike preverjal na internetu. Sam izbira na podlagi dokazil in osebnega razgovora, 
predvsem z namenom, da dobijo ustrezen in najboljši kader za osnovno šolo. Povzame 
postopek izbire pomočnice in pove, da izpolnjuje vse pogoje.  
 
Svetnik Orel se ne strinja s svetnikom Nemcem, meni, da bi moral kandidata preveriti.  
 
Svetnica Merkun poudari, da je verodostojnost človeka, ki ga sprejmeš v službo zelo 
pomembna, predvsem pa v šoli.  
 
Svetnik Gajser se strinja, da je odgovornost velika in je tudi mnenja, da je preverba kandidata 
nujna. Glede GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda pove, da občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba elaborata ni sprejel in meni, da se to odraža tudi na naši ceni.  
 
Župan pove, da bo o tem odločilo sodišče.  
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Točka 17 Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2017 
(INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST) 

Župan opozori, da je ta točka za javnost zaprta in prosi prisotne, razen svetnikov, da zapustijo 
sejo.  
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jasna Kos, poda 
poročilo, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2017 podeljuje  

Sklep št. 007-0012/2017-7 

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Pavlu Petejanu 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 007-0012/2017-7 

PLAKETA OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Gordani Vičič 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 007-0012/2017-7 

PLAKETA OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Boži Silvi Marega 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 007-0012/2017-7 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
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PRIZNANJE OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Eriku Kovicu 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 007-0012/2017-7 

PRIZNANJE OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Jamarskemu klubu Temnica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 007-0012/2017-7 

PRIZNANJE OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA se podeli Društvu žena Miren-Orehovlje 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 15 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

 
Seja se je zaključila ob 20.55 uri.  
 
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 13.10.2017 
Številka: 9000-8/2017 
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