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ŽUPAN 
 
Številka: 030-8/2015-25  
Miren, 14.6.2018 
 
 
 
 

FRNAŽA BILJE 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na svoji 17. redni seji dne 21.4.2016 sprejel 
naslednji sklep: 

»Občinski svet predlaga županu, da imenuje delovno skupino, ki bo nadaljevala delo za 
rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje. Rok delovanja komisije je 1 leto z možnostjo podaljšanja. 
Predlog rešitve za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje ne sme dodatno obremenjevati 
občinskega proračuna. V proračunu bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za projektno 
dokumentacijo.« 

Na podlagi sprejetega sklepa je dne 31.5.2016 župan sprejel sklep o imenovanju delovne 
skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje.  

V delovno skupino za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje so bili imenovani: 
1. Primož Nemec, Bilje 187 a, 5292 Renče, predstavnik Odbora za gospodarstvo in proračun 
Občine Miren-Kostanjevica, predsednik delovne skupine, 
2. Ingrid Praznik, Bilje 132, 5292 Renče, predsednica KS Bilje, članica delovne skupine, 
3. dr. Nelida Nemec, Bilje 187 a, 5292 Renče, profesor umetnostne zgodovine in zgodovine, 
članica delovne skupine, 
4. Robert Gajser, Miren 90, 5291 Miren, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun 
Občine Miren-Kostanjevica, član delovne skupine, 
5. Božidar Batistič, Bilje 29 D, 5292 Renče, predstavnik Društva keramikov Bilje, član 
delovne skupine, 
6. Grega Vezjak, Bilje 30a, 5292 Renče, arhitekt, član delovne skupine, 
7. mag. Inga Miklavčič Brezigar, Rada Simonitija 19, 5000 Nova Gorica, etnologinja, mag. 
sociologije kulture, članica delovne skupine, 
8. Aleš Vodičar, Brkinčeva ulica 16, 6210 Sežana, strokovni sodelavec za projekte, občinska 
uprava, član delovne skupine ter 
9. Neža Orel, Bilje 3, 5292 Renče, okoljska tehnologinja, članica delovne skupine. 
 
Naloge delovne skupine so bile: 
1. Zapisniki sestankov delovne skupine; sprotno posredovanje občinski upravi – rok 7 dni po 
sestanku, 
2. Poročila o delu delovne skupine; priprava tromesečnih delnih poročil ter priprava 
končnega poročila – roki za posredovanje poročil občinski upravi: 1. delno poročilo – rok 
10.9.2016, 2. delno poročilo – rok 10.12.2016, 3. delno poročilo – rok 10.3.2017, končno 
poročilo – rok 15.6.2017. 
3. Poročila naj zajemajo naslednje vsebine: 
- določitev možnega programa oz. programov, ki bi lahko potekali v objektu, 
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- finančna ocena investicije glede na predlagan program, potencialne vire financiranja, pri 
navajanju EU sredstev je potrebno napisati še program iz katerega bi se lahko financirala 
investicija, 
- ocena možnosti izvedbe predlaganega programa z investicijo, 
- predlogi možnega upravljalca, viri sredstev za upravljanje izvedenega projekta. 
Delovni skupini je bila na razpolago vsa dokumentacija, ki je bila pripravljena v zvezi s 
pridobivanjem te nepremičnine, z oceno stanja Frnaže ter pri nadaljnjih aktivnostih za 
rekonstrukcijo objekta Frnaže. 
 

Občinska uprava je od delovne skupino za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje prejela 
naslednja poročila: 

1. delno poročilo z dne 15.9.2016, 
2. delno poročilo z dne 14.12.2016 ter 
3. delno poročilo z dne 10.3.2017. 
 

Dne 19.6.2017 je župan sklical sestanek delovne skupino za rekonstrukcijo objekta Frnaže 
Bilje, na katerem je bil sprejet naslednji sklep: 
 
”Delovna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje naj poda končno poročilo za 
obravnavo na prvi naslednji redni seji občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
najkasneje do 30.6.2017.” 
 
 
 

Glede na to, da končnega poročila delovne skupino za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje ni 
ter zaradi stanja na objektu in zahtevnosti investicije, predlagamo, da občinski svet sprejme 
sklep in zadolži župana o nadaljnjih aktivnostih za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje. 
 
Predlog sklepa: 
»Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica zadolži župana, da objavi javni poziv za 
zbiranje predlogov primernih vsebin, z možnostjo izvedbe, za uporabo  obstoječega 
objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico. Javni poziv se objavi takoj, rok za 
posredovanje predlogov je 31.12.2018.«   
 
 
 
                                                                                                                           Župan    
                                                                                                                   Mauricij Humar 
 
 
 
 


