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

ki je bila v sredo, 28. marca 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič,  Aleš Batistič, Bogomir Nemec,  
Stojan Cotič, Jasna Kos, Jelka Majcen, Sebastjan Mozetič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja 
in Ingrid Praznik.   
Opravičeno odsotna: Tihomil Pahor in Mojca Merkun in Vojko Urdih. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave, Andreja Slejko 
Merkun k točki 6., 7., 8., 9., 10. in 11., Albin Pahor k točki 11., Mojca Šubic k točki 12., Mirjam 
Klančič k točki 13., Roberta Filipič k točki 14., 15. in 16., Bernarda Pirih (DUNG) k točki 14., 
Marko Štanta k točki 15.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Vanja Trkman (Radio Robin) 
in Zdenka Tomulič (Radio Koper).  
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 12 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 9000-3/2018 
Občinski svet potrdi predlagani dnevni red in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 34. redne seje, 
3. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 34. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
6. Imenovanje članov sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica, 
7. Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica, 
8. Uskladitev mandatov članov sveta zavoda OŠ Miren, 

9. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova 
Gorica, 

10. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta 
Bevka, 

11. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Miren-Kostanjevica, 

12. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
Občini Miren-Kostanjevica, 

13. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017, 
14. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu, 
15. Poročilo o delu Sveta za invalide in plan dela za leto 2018, 
16. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2018. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 34. redne seje  

Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 9000-2/2018  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 34. redne seje kot 

predlagan 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 3 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:  

Silvester Medvešček poda poročilo Sveta JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.  
d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 34. redne seje: Župan 

predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 34. redne seje, pove, da 
so bili podani vsi odgovori.  

 

Točka 4 Pregled realizacije sklepov 

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

Sklep št. 9000-1/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

34. redne seje. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 5  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Gajser, ki predlaga, da se pripravi predstavitev projekta 
izgradnje nove OŠ Miren svetnikom. V javnosti se namreč pojavljajo različne informacije, 
svetniki pa niso seznanjeni z vsem aktivnostmi in pravih informacij občanom ne morejo dati.  
 
Župan pove, da so z vodstvom šole, kakor tudi s projektanti, uskladili vse podrobnosti, tudi 
glede poteka pouka med rekonstrukcijo objekta. Pove, da se bo najprej rušil del med staro šolo 
in telovadnico, s tem, da se naredi nov vhod iz dvorišča. Namesto 4 učilnic, ki se bodo rušile, 
bodo za eno šolsko leto zagotovljene učilnice v kontejnerskih učilnicah, ki so za to prilagojene. 
Telovadnica ostaja in bo tudi uporabna. Druga faza bo gradnja nove telovadnice, tretja faza 
pa bo rušenje stare telovadnice in na tem mestu gradnja dela z novimi učilnicami. Zagotovo 
bodo pripravili predstavitev projekta tudi za svetnike. Pove, da pri projektiranju sodelujejo z 
zavodom Pristop, gradbeno dovoljenje pa naj bi bilo, po terminskem planu, pridobljeno nekje 
do konca meseca maja. Upa, da bodo na javnem razpisu dobili izvajalca in se bodo dela pričela 
med počitnicami.  
 
Svetnica Kos sprašuje kaj se dogaja s frnažo v Biljah ter kaj bodo naredili v vrtcu v Biljah kjer 
je že nekaj časa predel zaščiten z gradbeno mrežo? 
 
Župan pove, da so dobili sklep MGRT za izvedbo komunalne infrastrukture v obrni coni Bilje 
2. Predvideva, da bo razpis za izbiro izvajalca del pripravljen in objavljen v aprilu. Izvajanje del 
je predvideno v poletnih mesecih, jeseni pa dela končana in obrtna cona komunalno 
opremljena. Kar zadeva samega objekta frnaže pa pove, da končnega poročila komisije še 
vedno niso prejeli, predsednika bodo ponovno pozvali. Bodo pa umestili točko na eno izmed 
naslednjih sej občinskega sveta in se pogovarjali o nadaljnjih korakih, predvsem v smislu javno 
- zasebnega partnerstva ter o projektu, ki bo sprejemljiv tako za morebitnega zasebnega 
investitorja, kot tudi za krajane Bilj.  
Kar zadeva vrtec Bilje pove, da bo tunel v teh dneh saniran in ustrezno zaščiten.  
 
Svetnik Cotič opozarja na dve problematiki v Opatjem selu, in sicer na lokaciji Bate, kjer je 
problematičen cestni priključek za v industrijsko cono. Pogosto se namreč zgodi, da čakajo 
tovornjaki na cesti, osebna vozila pa morajo tovornjake prehitevati na nepreglednem odseku. 
Meni, da bi morali na problematiko opozoriti lastnika ceste, kakor tudi pravne osebe v 
industrijski coni, da naj umaknejo v notranjost parcele ograjo. Naslednja problematika je 
občinska cesta od RTC Lokvica do mejnega prehoda, predlaga, da se na tem odseku čim prej 
postavi znak za prepoved vožnje za tovornjake. Pove tudi, da je dobil neuradno informacijo, 
da naj bi se v industrijski coni Bate pripravljal projekt za izgradnjo dodatnega pasu na cesti.  
 
Župan pove, da bodo predloga posredovali občinski redarski službi, da proučijo možnosti.  
 
Svetnik Gajser dodaja, da pristojnosti v prometu nima redarska služba, ampak policija. Meni 
tudi, da se mu zdi neprimerno, da bi država rekonstruirala ceste za privatne interese. Pove 
tudi, da je opazil, da se je postavila opozorilna tabla na obvoznici in akcijo pohvali.  
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Svetnika Ferfoljo zanima kakšne aktivnosti potekajo glede bivšega centra TO v Kostanjevici 
na Krasu? 
 
Župan pove, da občina kandidira za regijski vadbeni gasilski center, ki jih bo ministrstvo v 
državi kar nekaj naredilo. Sestanke so imeli že z Gasilsko zvezo Goriške, s poklicno gasilsko 
enoto, pripravili so tudi že idejni projekt, priključili pa so tudi ostale službe za reševanje, tako 
civilno zaščito, reševalne pse in ostale službe v službi zaščite in reševanja. Poudari, da je še 
vedno dovolj prostora za umestitev namestitvenih kapacitet. Pove, da je kandidirajo tudi druge 
lokacije, vendar ocenjujejo, da imajo velike možnosti, glede na to, da je bil ta prostor namenjen 
podobnim vsebinam, ter da je lastnik ministrstvo. Zemljišče je primerno, komunalno 
opremljeno, ter da predstavlja veliko pridobitev za območje.  
 
Svetnik Ferfolja pozdravlja predstavljeno rešitev, meni pa, da bi bilo smiselno v prostor umestiti 
tudi turistično infrastrukturo, kot npr. adrenalinski park.  
 
Župan se strinja, umestiti je mogoče različne stvari.  
 
Svetnik Marušič pove, da so imeli člani civilne zaščite čistilno akcijo v vadbenem centru in 
naredili veliko. Nabralo se je veliko odpadkov, ki so jih očistili.  
 
Župan doda, da so naročili odvoz omenjenih odpadkov ter košnjo, da bo območje urejeno.  
 

Točka 6 Imenovanje članov sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Jasna Kos, poročilo je 
sestavni del gradiva. Pove, da komisija predlaga občinskemu svetu v sprejem sklep, da se v 
svet zavoda imenuje Branko Orel, Zvonko Ferfolja, Aleš Batistič, Tjaša Klavora, Tomaž Kogoj 
in Darjo Spačal.  
 
Svetnik Gajser pravi, da je presenečen, da trije predlogi, ki jih je podal, niti niso bili 
obravnavani.  
 
Svetnica Kos pove, da se je vsak član komisije odločal o predlogih na podlagi referenc in 
opisov. Obravnavali so vse predloge, vendar nekateri predlogi niso dobili dovolj glasov, 
oziroma nekateri sploh niso dobili nobenega glasu.  
 
Svetnica Praznik sprašuje ali lahko občinski svet izve kateri predlogi so bili podani.  
 
Predloge prebere Andreja Slejko Merkun. Pove, da so bili s strani ustanovitelja podani štirje 
predlogi in vsi štirje potrjeni kot v predlogu, kot predstavniki uporabnikov pa so bili predlagani 
Tomaž Kogoj, Darjo Spačal, Eda Kodrič, Božo Leban, David Cigoj, Vesna B. Blažič, Irena 
Marušič, Nevenka Faganeli in Suzana Černe.  
 
Svetnik Gajser meni, da imajo pri imenovanjih velik problem. Komisija se odloča po nekem 
ključu, predlagateljem ni znano zakaj se odločijo tako kot se.  
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Svetnica Kos pove, da je komisija obravnavala vse predloge, ki so prispeli. Sama je glasovala 
za Suzano Černe in Boža Lebana, kot predstavnika zainteresirane javnosti. Zdela sta se ji 
najbolj primerna, vendar se ostali člani niso strinjali z njo, oz. sta predlagana kandidata dobila 
večino.  
 
Na predlog župana svetnik Ferfolja pove zakaj so glasovali za predlagana kandidata.  Pove, 
da sta se jim zdela najprimernejša, Tomaž Kogoj, ker je gostinec, Darjo Spačal pa kot član LD 
zadolžen za področje turizma in bivši svetnik. V kolikor svetnik Gajser meni, da mnenje 
komisije ni primerno, se sprašuje zakaj sploh so komisije in kakšna je njihova vloga.  
 
Svetnik Gajser dodaja, da ne očita izboru, želi pa vedeti zakaj se komisija tako odloči, da tudi 
sam ve zakaj glasuje.  
 
Župan meni, da je že prav, da komisija obrazloži svoje predloge. Občinski svetniki imajo še 
vedno možnost predlog komisije potrditi, lahko pa tudi ne.  
 
Svetnik Gajser se sprašuje kaj se bo zgodilo, če kateri od kandidatov ne dobi ustrezne podpore 
občinskega sveta. Sprašuje tudi postopkovno ali bo občinski svet glasoval o paketu kandidatov 
ali o vsakem posamezno.  
 
Župan pove, da bodo glasovali o vsakem kandidatu posebej.  
 
Svetnica Praznik pravi, da ima sama še dodatne pomisleke, saj bi si želela, da bi bili v tako 
pomembno telo imenovani člani, ki živijo in delajo v naši občini.  
 
Župan pravi, da sta oba kandidata, ki sta predlagana, močno vpeta v našo občino. 
 
Svetnica Praznik sprašuje ali so tudi ostali predlagani kandidati prebivalci naše občine? 
 
Andreja Slejko Merkun pravi, da ima tudi ona pomisleke glede tega, predvsem zaradi tega, da 
se ne bi zataknilo pri imenovanju direktorja.  
 
Podžupan Cotič obrazloži kako so glasovali na komisiji, pove, da so štirje kandidati dobili 
popolno podporo, razpravljali so le o kandidatih iz vrst zainteresirane javnosti.  
 
Svetnica Kos pove, da so bili tudi ostali predlagani kandidati iz vrst zainteresirane javnosti, ki 
so bili močno in so izpolnjevali tudi kriterij bivanja v naši občini.  
 
Svetnik Gajser se spominja, da so na prejšnji seji, ko so sprejemali odlok o ustanovitvi JZ, 
govorili, da morajo člani sveta zavoda ustrezno zastopati geografsko značilnost naše občine. 
Z obžalovanjem pa ugotavlja, da se ni zavedal, da bo ta geografska zastopanost presegala 
meje naše občine.  
 
Svetnica Praznik dodaja, da ji je zelo žal, da Suzana Černe ni dobila podpore, saj vlaga veliko 
v razvoj naše občine.  
 
Župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
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Sklep št. 1002-7/2018-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-

Kostanjevica Branka Orla kot predstavnika ustanovitelja. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 3 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 1002-7/2018-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-
Kostanjevica Zvonka Ferfoljo kot predstavnika ustanovitelja. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 1002-7/2018-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-
Kostanjevica Aleša Batističa kot predstavnika ustanovitelja. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 1002-7/2018-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-
Kostanjevica Tjašo Klavora kot predstavnico ustanovitelja. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Sklep št. 1002-7/2018-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-

Kostanjevica Tomaža Kogoja kot predstavnika zainteresirane javnosti. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 2 

Ni glasoval/a 2 

 
Sklep št. 1002-7/2018-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Svet zavoda Turizem Miren-
Kostanjevica Darja Spačala kot predstavnika zainteresirane javnosti. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 3 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 7 Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica 

Obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Kos poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavni del gradiva. Pove, da so s 5 glasovi ZA in 0 proti podprli Aleša Beltrama.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
S K L E P  š t .  1002-4/2018-3 

o imenovanju člana Sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica 
 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana Sveta zavoda OŠ Kozara Nova 
Gorica Aleša Beltrama.  

II. 
Mandat imenovanega člana sveta zavoda se uskladi z mandatom Sveta zavoda OŠ Kozara 
Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 2 

 

Točka 8 Uskladitev mandatov članov sveta zavoda OŠ Miren 

Uvodno obrazložitev poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Kos poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo 
je sestavni del gradiva. 
 
Razpravlja svetnik Gajser, ki pravi, da se z obrazložitvijo ne strinja, saj meni, da tudi če so bili 
imenovani novi člani z novim mandatom občinskega sveta, so bili to nadomestni člani. Druga 
zadeva, ki ga moti je to, da s tem sklepom podaljšujem mandat svetnikoma za 6 let. Meni, da 
se z napačno rešitvijo, ki je predložena, odpravlja napake za nazaj. Meni, da morajo ugotoviti, 
da je našim predstavnikom potekel mandat 4.10.2016, da v tem trenutku nimajo predstavnikov, 
razen enega, ter izvesti postopek imenovanja dveh članov do konca mandata, do 4.10.2020. 
Vse ostalo meni, da je kršitev določil ustanovitvenega akta. Poleg tega je potrebno upoštevati 
tudi omejitev mandatov. Sprašuje pa se tudi kako je z odločitvami, ki so jih v tem času 
predlagani sprejemali v svetu zavoda.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da ta predlog je prav to, predlog za imenovanje do konca 
mandata sveta zavoda JZ. Nobeden o predlaganih kandidatov ne presega omejitve mandatov, 
lahko pa to ponovno preverijo. Meni, da so odločitve članov zakonite, v kolikor niso bili trikrat 
zaporedoma imenovani, saj so imeli veljaven mandat občinskega sveta.  
 
Svetnik Gajser se ne strinja, saj v aktu o ustanovitvi piše, da se mandat članom prekine, ko se 
prekine mandat sveta zavoda.  
 
Andreja Slejko Merkun meni, da je potrebno to napako pri imenovanjih občinskega sveta 
nekako odpraviti in meni, da je ta rešitev primerna.  
 
Na vprašanje svetnice Kos župan pove, da po zakonu o javnih zavodih se predstavnikom v 
javnih zavodih, ne glede na prekinitev mandata občinskega svetnika, nadaljuje mandat v svetu 
javnega zavoda.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da so pridobili tudi mnenje ministrstva, ki potrjuje navedeno. V 
kolikor pa je drugače opredeljeno v notranjih aktih javnega zavoda oz. podjetja, se upošteva 
le-te.  
 
Kljub vsemu, pravi župan, lahko občinski svet imenuje drugega člana z novim mandatom 
občinskega sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  1002-8/2018-2 
 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotovi, da se je Svet zavoda OŠ Miren konstituiral 
na seji, dne 4. 10. 2016. Od tega dneva začnejo teči mandati članov sveta zavoda, ne glede 
na sklepe o imenovanju posameznega člana sveta zavoda. 
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II. 

Sebastjan Mozetič in Vojko Urdih se ponovno imenujeta za člana Sveta zavoda OŠ Miren. 
Njun mandat traja do konca mandata Sveta zavoda OŠ Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 1 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 9 Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova 
Gorica 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, poročilo Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja poda Jasna Kos, obe poročili sta sestavni del gradiva.  
  
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser in pravi, da se s takim postopkom imenovanja 
direktorjev javnih zavodov ne more strinjati. Pove, da svetniki ne vedo nič o kandidatih, ne 
vedo koliko je bilo prijavljenih, ne vedo koliko jih ustreza pogojem prijave, itd. Meni, da bi morali 
prejeti gradivo od sveta zavoda vsaj o vseh osnovnih vprašanjih. Naslednjo pripombo, ki jo 
ima je ta, da je svet zavoda s postopkom imenovanja kršil zakon o lekarniški dejavnosti. Slednji 
se je spremenil in predvidel tudi strokovnega vodjo, zaradi tega pa naziv magister farmacije ni 
več pogoj za zasedbo delovnega mesta direktorja, zadošča že 7. stopnja druge primerne 
izobrazbe. V prehodnih določbah novega zakona piše, da morajo ustanovitelji v prehodnem 
obdobju spremembe vnesti v ustanovitvene akte. Občine teh določb še niso vnesle, tudi 
prehodno obdobje še ni poteklo, kar pa ne pomeni, da ni potrebno upoštevati zakona. Meni, 
da je svet zavoda z razpisom kršil zakon, oziroma petletni mandat so vzeli iz novega zakona, 
pogoje pa iz starega. Predlaga, da občinski svet tega predloga ne potrdi in svetu zavoda 
predlagajo, da ponovno izvede postopek po zakonu.  
 
Andreja Slejko Merkun opozori tudi na to, da je bil razpis objavljen samo v Primorskih novicah, 
ni bil pa objavljen na njihovi spletni strani, kjer pa bi moralo biti objavljeno.  
 
Župan pove, da je Primož Nemec predstavnik Občine Miren-Kostanjevica v svetu zavoda. 
Pove, da je bila predlagana edina kandidatka. Glede gradiva pa pove, da je v aktih določeno, 
katero gradivo pošlje svet zavoda ustanoviteljem. Tudi za zakonitost skrbi svet zavoda.  
 
Svetnica Kos pove, da tudi komisija ni bila seznanjena z navedenimi napakami.  
 
Svetnik Ferfolja se strinja, da so svetniki premalo obveščeni v teh zadevah in meni, da bi 
morala biti vsaj komisija dobro obveščena z ustreznim gradivom, mogoče tudi z udeležbo 
predstavnika občine v svetu zavoda.  
 
Župan meni, da lahko komisija, oziroma predsednik komisije, to tudi zahteva.  
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Andreja Slejko Merkun pove, da gradiva da na vpogled članom komisije, meni, da objavljanje 
na spletu ni primerno, tudi ne pošiljanje po elektronski pošti, saj gre  za občutljive podatke.  
 
Svetnica Praznik razume, da občinski svet podaja samo soglasje k imenovanju, vendar bi 
moralo biti pomembno tudi to, da je bil postopek izpeljan  zakonito. Meni, da občinski svet ne 
bi smel glasovati.  
 
Andreja Slejko Merkun meni, da je jasno, da je bil kršen vsaj 34. člen, preveriti je potrebno še 
navedbe svetnika Gajserja. Svet zavoda v dopisu piše, da kandidatka nastopi z delo 25.5., če 
bodo do tega dne pridobljena vsa soglasja.  
 
Svetnik Gajser predlaga, da občinski svet poda negativno mnenje in sprejme dodaten sklep, s 
katerim se pozove svet zavoda, da skladno z zakonom izvede nov razpis.  
 
Glede na to, da so informacije nepreverjene, ter glede na to, da bo občinski svet v maju imel 
še eno sejo, župan točko umakne.  
 

Točka 10  Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica 
Franceta Bevka 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Jasna Kos poda 
poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da so enako kot pri prejšnji točki, razpravljali o tem, da so premalo seznanjeni 
s postopki izbora direktorjev javnih zavodov. Pove, da komisije kandidatka ni prepričala in so 
podali negativno mnenje.  
 
Župan pove, da akti zavoda določajo, da se v potrditev ustanoviteljem pošilja samo 
dokumentacija o kandidatu, ki je bil s strani sveta zavoda izbran. V primeru knjižnice je edino 
pomembno mnenje v postopku imenovanja direktorja, mnenje MONG, kjer pa je predlagana 
kandidatka dobila soglasno podporo. Podporo pa je dobila tudi v Šempetru in Brdih. Pove, da 
bo predal besedo Silvestru Medveščku, ki predstavlja občino v svetu zavoda.  
 
Andreja Slejko Merkun sprašuje predstavnika sveta zavoda zakaj je zavod zaprosil za mnenje 
Občino Miren-Kostanjevica, čeprav je brezpredmetno, poleg tega je bila priložena 
dokumentacija, ki je omenjala tudi drugo kandidatko, čeprav zakon pove, da se v potrditev 
pošlje samo gradivo o izbrani kandidatki. Pove, da je komisiji posredovala samo strateški načrt 
in ne ostale dokumentacije (zapisnik strokovnega sveta zavoda), ker bi sicer kršili zakon.  
 
Silvester Medvešček pove, da težko sprejme kritike, da je občinski svet slabo obveščen o 
delovanju sveta zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka. Pove, da redno podaja poročila, ne 
glede na to, pa je vedno pripravljen biti prisoten tudi na seji občinskega sveta. V odgovor 
Andreji Slejko Merkun pove, da je s strani predsednika sveta zavoda pooblaščena za 
posredovanje dokumentacije direktorica, ter da se je strokovna služba pravilno odločila, da 
dokumentacije ni posredovala naprej. Obrazloži, da je iz akta o ustanovitvi jasno razbrati, da 
svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere enega in za tega prosi za soglasje 
ustanoviteljice. Meni pa, da ne glede kako je v zakonu zapisano, je prav, da svet zavoda 
zaprosi za mnenje vse občine ustanoviteljice, saj vendarle vse financirajo zavod. Meni, da so 
občine, ne glede na njihovo velikost, zainteresirane, da zavod deluje dobro. Razpravlja tudi o 
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poteku razpisa. Pove, da so imeli dve dobri kandidatki, svet zavoda se je odločil za predlagano 
kandidatko.  
 
Svetnica Praznik pove, da je res samo ona imela pripombo oz. prošnjo za direktorico zavoda 
ob zadnjem poročilu, vendar kljub temu, da je bila prošnja samo ena in tudi ta ni bila realizirana. 
Pove, da je zelo razočarana, saj pričakuje od direktorice, da poskrbi tudi za manjše knjižnice.  
 
Silvester Medvešček pove, da je knjižnica Bilje naslednja v planu prenove, pravkar se obnavlja 
knjižnica v Kanalu.  
 
Župan pove, da je bila s strani zavoda ponujena dodatna knjižničarka, s kateri bi lahko bil tudi 
čas obratovanja daljši ter bi pomenila dodatno strokovno pomoč, vendar je bila zavrnjena. 
Opozori, da je sedanja direktorica velika podpornica krajevnih knjižnic. Tudi s strani ostalih 
županov so mnenja glede knjižnice pozitivna.  
 
Svetnica Praznik pove, da je prosila samo za drugačno gradivo in misli, da ni bila preveč 
zahtevna, vendar ni bila uspešna. O ponujeni strokovni pomoči je bila seznanjena in se čudi 
kako lahko nekdo, ki je pogodbeni delavec odloča o takih stvareh.  
 
Svetnik Ferfolja pove, da v kolikor bi že na komisiji imel te podatke, bi se odločil najverjetneje 
drugače.  
 
Župan opozori, da ima komisija možnost prekiniti razpravo in zahtevati dodatno 
dokumentacijo, v kolikor je mnenja, da nima dovolj informacij. Meni, da je bilo danes podanih 
dovolj informacij, da se bo občinski svet odločil pravilno.  
 
Svetnik Gajser meni, da bi morala biti praksa, da se na sejo komisije, ob obravnavi takih 
vprašanj, vabi vsaj predstavnika sveta zavoda, ter da se vsakič predloži tudi zapisnike sveta 
zavoda.  
 
Andreja Slejko Merkun pravi, da bi moral odbor to zahtevati, v kolikor se mu to zdi smiselno. 
Občinska uprava predstavlja strokovno-tehnično podporo in lahko v imenu odbora to stori.  
 
Silvester Medvešček pravi, da je zapisnik javna listina in dostopna kadarkoli. Meni, da kar 
potrebuje odbor za odločitev mora imeti na mizi.  
 
Svetnica Majcen ugotavlja, da ima predstavnik v svetu zavoda veliko vlogo in jo zanima ali se 
posvetuje z občinsko upravo ali županom.  
 
Silvester Medvešček pove, da župana obvešča o vsem, glasuje po svoji vesti, vendar pa izhaja 
iz koristi za Občino Miren-Kostanjevica in strateškega načrta.  
 
Župan dodaja, da tudi sodelavka za družbene dejavnosti sodeluje zgledno s knjižnico. K 
razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  1002-0003/2018-3 
 

o imenovanju direktorice javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
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I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Irene Škvarč, stan. Ulica 
Ivana Kosovela 21c, 5270 Ajdovščina, za direktorico javnega zavoda Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica, za obdobje 5 let. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 2 

Ni glasoval/a 2 

 

Točka 11 Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Robert Gajser, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da so pravilnik podprli z naslednjima pripombama: 
- v drugem odstavku 5. člena se pred besedo »vloge« doda beseda »popolne«,  
- pri javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Miren-Kostanjevica naj se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2017 dalje.«  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 007-0003/2018-1 

Občinski svet sprejme PRAVILNIK o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica z naslednjima spremembama:  
1. v drugem odstavku 5. člena se pred besedo »vloge« doda beseda »popolne«, 
2. pri javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Miren-Kostanjevica naj se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2017 
dalje 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Ob 19.30 župan odredi 10 minut odmora) 
 

Točka 12 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Mojca Šubic, obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo poda Jelka Majcen, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da 
je odbor podprl predlagan odlok in predlagal, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku.  
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K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-4/2018 
Občinski svet sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo v Občini Miren-Kostanjevica po skrajšanem postopku. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-4/2018 

Občinski svet sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 13 Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Mirjam Klančič.  
 
(Svetnica Ingrid Praznik zapusti sejo ob 19.50 uri)  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-7/2018 
Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2017 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 14  Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu 
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Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podata Roberta Filipič in Bernarda Pirih 
(DUNG). Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki je sestavni del gradiva, poda Bogomir 
Nemec. Pove, da je odbor predlog podprl ter predlagal, da se čim prej pristopi k dodatni 
zaposlitvi kot je predvideno v gradivu.  
 
V nadaljevanju razpravljata še Roberta Filipič in župan, predvsem o aktivnostih, ki so planirane 
v prihodnosti na področju skrbi za starejše občane.  
 
K razpravi se  ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P št. 12280-0004/2018 
 

1. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 18,80 
EUR za efektivno uro.  

2. 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na 
domu 4,00 EUR.  
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 
%.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 15 Poročilo o delu Sveta za invalide in plan dela za leto 2018 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Roberta Filipič in Marko Štanta, 
predsednik sveta za invalide. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Bogomir Nemec, 
poročilo je sestavni del gradiva, pove, da se je odbor seznanil s poročilom in podprl tudi plan 
dela za leto 2018.  
 
Roberta Filipič poudari, da so lahko veseli, da imajo takega predsednika sveta za invalide, ki 
se trudi in razvija področje v pravo smer.  
 
Župan poudari, da je res potrebno pohvaliti, tako Marka Štanto, kot tudi Valterja Adamiča.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 093-0006/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Sveta za 

invalide in potrdi plan dela za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 16 Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2018 

Uvodne obrazložitve poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestavni del gradiva. Poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti poda Bogomir Nemec, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, 
da je odbor podprl predlagani predlog in predlagal občinski upravi, da čim prej pristopi k pripravi 
novega pravilnika o sofinanciranju športa, ki bo podlaga za razpis v naslednjem letu.  
 
K razpravi se najprej prijavi Roman Tomšič in sprašuje ali je bila obravnavana pobuda 
Nogometnega društva Adria, katere predlog je bil, da se pri sprejemanju novega pravilnika 
upošteva članstvo občanov pri točkovanju.  
 
Župan pove, da bo pobuda društva obravnavana po postopku kot za sprejem pravilnika, takrat 
bo društvo dobilo odgovor. Pove, da je v občini 13 športnih društev, ni skrivnost, da gre več 
kot 70 % sredstev za nogomet. Meni, da je potrebno vse spremembe pravilnika pretehtati, 
ugotoviti tudi to kaj spremembe pomenijo tudi za druga področja, kulturo, ostale družbene 
dejavnosti. Učinek je zagotovo širši in ga je potrebno preučiti.  
 
Svetnik Mozetič pravi, da je bil zakon objavljen 9.6.2017 in določa, da je potrebno akte občin 
uskladiti v roku 1 leta, zato ni čakati s pripravo novega pravilnika.  
 
Župan pove, da je bil predlog že pripravljen, vendar zavrnjen, ker ni vseboval meril za razpis. 
Zagotovo bo gradivo pripravljeno v najkrajšem možnem času. Letošnji razpis bo potekal bo 
veljavnem pravilniku.  
 
Svetnik Nemec pove, da je bilo na odboru mnenje deljeno, zato tudi predlog, ki ga obravnavajo 
ni bil sprejem soglasno. Ta predlog pa je potrebno sprejeti, da lahko občinska uprava objavi 
razpis, ki je nujno potreben za delovanje društev. Tudi na odboru so bili s strani strokovne 
sodelavke opozorjeni, da so predlagane spremembe večplastne in vplivajo tudi na ostale 
dejavnosti.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0005/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini 

Miren-Kostanjevica za leto 2018. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Sejo je župan zaključil ob 20.45 uri.  
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 21.5.2018 
Številka: 9000-3/2018 
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