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

ki je bila v sredo, 20. junija 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič,  Aleš Batistič, Bogomir Nemec,  
Jelka Majcen, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Vojko Urdih, Sebastjan Mozetič, Mojca 
Merkun in Tihomil Pahor. 
Opravičeno odsotni: Stojan Cotič, Jasna Kos in Ingrid Praznik.  
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave, Andreja Slejko 
Merkun k točki 6., Roberta Filipič k točkam 7. do 15., Petra Kokoravec k točki 9, Ester Košiček 
k točkam 10. in 11., Sandi Vrabec k  točkam 12. in 13., Nada Uršič Debeljak k točki 14, Irena 
Škvarč k točki 15, Sejad Jusić k točki 16, Črtomir Špacapan k točki 18., predstavnik družbe 
Javna razsvetljava, d. d. k točki 19.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice).   
 
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 in predlaga umik 2.  in 20. točke dnevnega reda, 
predlaga tudi dodatno točko dnevnega reda, sprejem sklepa o uskladitvi finančnih sredstev in 
sprejem novelacije DIIP-a za prizidek vrtca v Kostanjevici na Krasu.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 9000-5/2018 
Občinski svet potrdi dnevni red 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, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 35. redne seje, 

3. Pregled realizacije sklepov 
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,  
5. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

6. Sklep o soglasju k dodatnemu programu OŠ Miren za šolsko leto 18/19, 
7. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2018/19, 
8. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2017 

– informacija, 
9. Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2017 – informacija, 
10. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – 

1. obravnava, 
11. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2017 – informacija,  
12. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 

Glasbene šole Nova Gorica, 
13. Poročilo o delu LUNG za leto 2017 – informacija, 
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14. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017 – 
informacija, 

15. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 
2017, 

16. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2017, 
17. Letno poročilo o delu RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 2017, 
18. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – JAVNA RAZSVETLJAVA d. d., 
19. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – TOP LES ENERGIJA d.o.o., 
20. Frnaža Bilje, 
21. Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu 

v Kostanjevici na Krasu v Načrtu razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica 
v obdobju 2018-2022 in Sklep o potrditvi DIIP – novelacija za projekt Gradnja 
prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu.  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Svetnik Nemec pove, da se bo izločil iz razprave pri 6. točki dnevnega reda, ker bo 
poročevalec.  
 

Točka 2  Poročila 

a.) Poročilo župana: poročilo poda župan, poročilo je sestavni del gradiva. Svetniki so v 
gradivu prejeli tudi poročilo o realizaciji aktivnosti ukrepov iz strategije razvoja občine, 
katerega obrazložitev tudi poda župan.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta:  
Svetnik Gajser pove, da je Odbor za gospodarstvo in proračun na seji dne 5.6.2018 obravnaval 
predlog Odloka o ustanovitvi skupnega javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina. Pove, da je župan že na prejšnji seji občinskega sveta napovedal skupno sejo občinskih 
svetov. Odbor je gradivo prejel in ga obravnaval. Na seji je bil prisoten tudi predstavnik MONG 
Andrej Markočič. Opravili so kar obsežno razpravo, vendar člani odbora niso bili prepričani, da 
Občina Miren-Kostanjevica potrebuje tak zavod. Pove, da članov odbora poročevalci niso 
uspeli prepričati, prav tako pa jih je zmotil postopek po katerem bi bil odlok sprejet. Sprejeli bi 
ga namreč na skupni seji, kjer bi se tudi združilo 1. in 2. branje. Nenazadnje je bila nejasna 
tudi razmejitev stroškov, člani odbora pa so si postavljali tudi vprašanje zakaj niso k zavodu 
pristopile vse občine. Pove, da glede na navedeno odbor ni sprejel sklepa o sprejetju odloka 
v prvem branju, sprejel pa je naslednji sklep: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da se seznani s predlaganim odlokom o 
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina na naslednji redni seji 
občinskega sveta.« 
Župan doda, da je bil odlok na skupni seji sprejet 11. junija, kot je bilo predlagano, vendar z 
drugačno finančno konstrukcijo. Dogovorili pa so se, da bodo v prihodnje občinskemu svetu 
predstavili zavod in se bo potem občinski svet odločil ali pristopi tudi Občina Miren-
Kostanjevica. Pove, da se ni odločil sklicati seje predvsem zaradi konstruktivne razprave na 

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


 
predlog  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 
   3 
 

odboru. Občina Miren-Kostanjevica bo lahko naknadno pristopila k zavodu po ustaljenem 
postopku, kot npr. za medobčinsko upravo.  
Svetnik Gajser doda še, da odbor ne nasprotuje skupnemu zavodu, ker meni, da je potreba 
po povezovanju. Od sprejema predloga so jih odvrnili bolj tehnični vidiki.  

c.) Poročila članov svetov zavodov:  
Svetnik Ferfolja poroča iz seje Sveta JZ za turizem Občine Miren-Kostanjevica. Pove, da so 
na seji sprejeli cenike za Cerje, ter da začnejo veljati s 1.7.2018, ko prične zavod pobirati 
vstopnino za pomnik.  
Svetnik Urdih poroča iz seje Sveta JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Pove, 
da so na seji obravnavali imenovanje strokovnega vodje, za naslednje obdobje je imenovana 
Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med, specialistka pediatrije.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 36. redne seje:  
Župan predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 36. redne seje.  
 

Točka 3   Pregled realizacije sklepov 

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

Sklep št. 9000-5/2018  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

36. redne seje 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 4  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.  

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Nemec, ki najprej predlaga, da se uredi lastništvo 
pokopališča v Orehovljah, večji del pokopališča je namreč last Župnije Miren. Meni, da je to 
potrebno urgentno urediti in prenesti lastništvo na občino. V nadaljevanju izpostavi še sanacijo 
poljskih poti. Pred nekaj dnevi si je ogledal poljske poti med Orehovljami in Biljami, ugotovil je 
slabo stanje, saj so udarne jame dolge tudi do 4 m in polne vode. Sprašuje s kom na občinski 
upravi se lahko dogovori, da bo zadevo uredil? 
 
Župan pove, da je seznanjen z zadevo glede pokopališča, ter da bodo potrebni postopki 
speljani. Glede poljskih poti pove kdo na občinski upravi je zadolžen za to zadevo, potreben je 
ogled in ugotoviti kaj se lahko letos naredi. Opozori, da kar je bilo narejeno pred nekaj leti je 
sedaj vse uničeno, problem so predvsem uporabniki, ki orjejo do poti, tudi zalivajo z 
namakalnim sistemom po poteh, navedeno negativno vpliva na poljske poti in zato se te 
uničujejo. Ko občani vidijo nekoga, ki uničuje poti je potrebno poklicati redarsko službo, ki je 
pristojna za to problematiko.  
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Svetnica Merkun pove, da je prejela pripombo občana, češ, da na njegovo pritožbo nad 
obnašanjem oz. izjavami enega od zaposlenih, ni prejel nikoli odgovora. Prav tako je dobila 
vprašanje občanke, ki je spraševala kdo odgovarja na pisma, ki jih občani pošiljajo županu, 
ker tudi ta ni dobila odgovora na pisma, ki jih pošlje vsaj enkrat na leto.  
 
Župan pove, da sam nima težav v komunikaciji z občani, za ta namen ima tudi ob sredah 
popoldne uradne ure za občane. Glede pisem pa tudi pove, da se je mogoče zgodilo, da na 
kakšno ni odgovoril, praviloma pa se pogovori s sodelavci in zadevo preda v reševanje, oz. jih 
tudi opozori, če kaj niso izvedli. Pogovori se tudi, če pride pritožba nad ravnanjem 
zaposlenega.  
 
Svetnica Merkun sprašuje tudi o predvidenih programih za bivše območje TO Kostanjevica na 
Krasu. Prosi za predstavitev na eni od prihodnjih sej. Sprašuje tudi kako je s koncesijo za 
odvažanje in zbiranje komunalnih odpadkov? 
 
Glede centra TO župan pove, da se z ministrstvom dogovarjajo za prenos lastništva. Državni 
sekretar Miloš Bizjak je povedal, je sklep za večjo parcelo že sprejet, čakajo pa še sklepe za 
nekaj manjših parcel, ki se bodo najprej prenesle iz ministrstva za kmetijstvo na ministrstvo za 
obrambo in nato vse v paketu na občino. Program, s katerim upajo, da bodo uspešni na razpisu 
ministrstva za obrambo, pa je vzpostavitev gasilskega vadbenega centra. Program je bil 
usklajen tudi z občinsko civilno zaščito, ter sodelavcem pri občinski upravi. Vključeni so 
programi za civilno zaščito, za reševalne pse in za jamarje. Program je bil predstavljen tudi 
državnemu sekretarju iz kabineta Vlade RS, g. Eriku Kopaču, ki je bil na obisku pred slabim 
mesecem. Obljubil je določene informacije v naslednjih dveh tednih. Ta projekt pomeni razvoj 
za to območje, tudi na turističnem področju. Delajo na temu, da bodo na razpisu uspešni, ko 
bo kaj več znanega, in ko bo kazalo, da bo projekt realiziran bo potrebno v proračunu zagotoviti 
sredstva, ki pa bodo povrnjena 100 % s strani ministrstva. Občinskemu svetu pa ni bila zadeva 
še predstavljena, ker ni bila še dovolj daleč, oz. je še v fazi idejne zasnove. Predlaga, da se 
za naslednjo sejo pripravi vsebinsko poročilo.  
Kar zadeva zbiranja in odvažanja odpadkov župan pove, da je skupni razpis za našo občino, 
Občino Kanal in Občino Šempeter-Vrtojba pripravila slednja. Gre za dvofazni razpis, v prvi fazi 
so bile ugotovljene sposobnosti prijaviteljev, oba prijavitelja namreč izpolnjujeta pogoje, razpis 
je sedaj pripravljen za nadaljnje postopke, ki naj bi bili končani v septembru. Gre za zelo 
zahteven razpis, saj je tudi tematika občutljiva. Pri izbiri izvajalca je potrebno zagotoviti tudi 
kvaliteto in pridobiti storitev, ki bo optimalna, kjer bo zagotovljena kontinuiteta in stabilnost 
javne službe.  
 
Na vprašanje svetnika Tomšiča župan pove, da bodo oglasni panoji, ki so bili postavljeni za 
potrebe volitev, odstranjeni v naslednjih dneh.  
 
Svetnik Gajser, na temo odpadkov, opozarja, da je potrebno temeljito preveriti prijavitelje, saj 
se reference enega od dveh, vsakodnevno poslušajo v javnih medijih. Poleg tega pa, tudi v 
luči razvoja turizma v občini, meni, da bi bilo potrebno imeti pripravljeno strategijo ravnanja z 
odpadki.  
 
Župan se strinja in dodaja, da je tudi pri vstopu v zeleno shemo, za katerega se občina 
pripravlja, prav ta tematika zelo pomembna.  
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Točka 5  Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Župan doda, da je bilo besedilo usklajeno z vsemi občinami ki so vključene v CEROZ, ter da 
je v primeru velikega števila občin vključenih smiseln zaradi lažjega usklajevanja in 
operativnosti, predstavljati si je potrebno koliko časa bi tekel postopek sprejema nekega akta, 
ki ga mora obravnavati 13 občinskih svetov. Primer takega sveta ustanoviteljic je ustanovljen 
pri družbi Kraški vodovodi Sežana, d.o.o., kjer je član tudi Občina Miren-Kostanjevica.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-11/2018-2 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita 1. in 2. branje v postopku sprejemanja 
Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Sklep št. 007-11/2018-2 
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 6  Sklep o soglasju k dodatnemu programu OŠ Miren za šolsko leto 18/19 

Župan opozori, da se svetnik Nemec izloči in bo pri tej točki kot poročevalec. Svetnik Nemec 
poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
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Najprej se k razpravi prijavi svetnica Majcen in sprašuje ali je stalna praksa to, da se pri 
določenih predmetih razredi reorganizirajo v več skupin, trenutno sta dve skupini, v naslednjem 
letu pa naj bi bile tri skupine. 
 
Bogomir Nemec pove, da se taka oblika pouka lahko izvaja, če so izpolnjeni pogoji. Pouk se 
tako izvaja v manjših skupinah, kjer je diferenciacija večja in strokovni delavec se lahko bolj 
posveti posameznemu učencu, ker gre za manjšo skupino. Misli, da gre za res odlično možnost 
za izvajanje bolj kvalitetnega pouka. Tudi za pouk v času gradnje nove šole so se uspeli 
dogovoriti z županom, da bodo za izvajanje take oblike pouka potrebovali 5 kontejnerjev.  
 
Svetnica Merkun sprašuje ali je pri polovički računalničarja za novo zaposlitev? Sprašuje 
predvsem zato, ker je ta polovička v programu že vrsto let in se ji zdi že sumljivo.  
 
Bogomir Nemec pove, da gre za večletno zaposlitev in potrebe so velike, tudi na račun 
napredka tehnologije. Strokovna delavka je zaposlena 4 ure kot računalničarka in 4 ure kot 
pomočnica vzgojiteljice od kar je pridobila pogoje za to. Sprememba pri strokovnih delavcih je 
tudi ta, da od letošnjega leta dalje ne bodo mogli opravljati drugega dela v primeru primanjkljaja 
učnih ur, tudi ne poučevati drugih predmetov, če za to niso strokovno usposobljeni. Iz 
organizacijskega vidika bo to veliko bolj zahtevno.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 600-0004/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog OŠ Miren o izvajanju 

dodatnega programa za šolsko leto 2018/19 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2018/19 

Uvodne obrazložitve poda Roberta Filipič, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Na povabilo župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o 
naslednjem sklepu  
 

S K L E P št. 600-0005/2018 
Občinski svet sprejme sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane 
prevoze za šolsko leto 2018/19  
 
Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja subvencioniranje mesečnih, polletnih in letnih 
dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Miren-Kostanjevica. 
Subvencija znaša 40% končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8  Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za 
leto 2017 – informacija 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica javnega zavoda, Petra Kokoravec.  
 
Na vprašanje svetnice Merkun glede dermatologije ga. Kokoravec pove, da imajo priznanega 
1.2 programa. Težave imajo že od leta 2008, od tedaj stalne rešitve še niso uspeli najti. Dejstvo 
je, da na trgu ni dermatologov, ki bi se bili pripravljeni zaposliti v javnem zavodu. Trenutno 
rešujejo zadevo z dvema dermatologinjama, ki sta zaposleni po pogodbi. Z vsako od njiju imajo 
dogovor koliko storitev bo opravila v določenem delu. Trenutno je z njima pokritega približno 
0.6 programa. V letu 2017, ko so imeli zaposlenega še tretjega dermatologa, je bila realizacija 
za približno en program. Pove, da je povsem možnost, da sta obe hkrati odsotni, prav zaradi 
zakupljenih storitev. Misli, da je o slab kompromis, ampak v tem trenutku drugih možnosti 
nimajo.  
 
Prav tako na vprašanje svetnice Merkun glede ureditve dostopa in nadstreška za reševalna 
vozila pri zdravstveni postavi v Mirnu, ga. Kokoravec pove, da bo ta del urejen v letu 2018.  
 
Svetnica Majcen pove, da je imela osebno težavo z dermatologijo, potrebovala je nujno 
pregled, obe dermatologinji sta bili odsotni in je bila napotena v Ljubljano. Sprašuje ali je 
ekonomsko upravičeno, da je medicinska sestra prisotna v ambulanti, kljub odsotnosti 
zdravnikov. 
 
Ga. Kokoravec pove, da zagotovo ta rešitev ni optimalna. Osebno se je zelo zavzela in sama 
kontaktirala dermatologe, če bi bili pripravljeni delati v Novi Gorici. Zavedati se je potrebno, da 
se dermatologi na trgu zelo dobro prodajajo in nimajo nobenega razloga se zaposliti v javnem 
zavodu. Za izpolnitev programa mora dermatolog v javnem zavodu pregledati 34 pacientov na 
dan, to ni nobenemu v interesu, ker za isti denar pogleda v privatni ambulanti mogoče 10 
pacientov. Medicinska sestra zagotovo ni ekonomsko upravičena, je pa vsaj en kontakt za 
paciente, da jim pove kdaj bo zdravnik prisoten in kakšne so možnosti, da pacienti dobijo vsaj 
kakšno informacijo. Če bi gledali samo ekonomski vidik bi ambulanto morali zapreti, ko ni 
zdravnika prisotnega.  
 
K razpravi se prijavi še svetnik Nemec, ki pove, da je po skupni investiciji v zdravstveno postajo 
Miren, sedaj je izgled le-te res drugačen in lepši.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-63/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo 

Nova Gorica za leto 2017 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2017 – informacija 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda v. d. direktorice zavoda, Ester Košiček.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-17/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 

lekarne Nova Gorica za leto 2017 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 10 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova 
Gorica – 1. obravnava 

Uvodne obrazložitve podata Roberta Filipič in Ester Košiček, obrazložitve so sestavni del 
gradiva. Ester Košiček po podani obrazložitvi zapusti sejo.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser, ki ugotavlja, da so o tej temi že delno razpravljali. 
Pove, da je bil prvi razpis za direktorja razveljavljen zaradi napak v postopku. Ni bil pa 
razveljavljen zaradi prav nepravilnosti, ampak zato, ker naj ne bi bil objavljen na spletni strani 
zavoda. Meni, da je bila napaka tudi ta, da razpis ni bil usklajen z novim Zakonom o lekarniški 
dejavnosti, ki poleg poslovnega direktorja uvaja tudi strokovnega direktorja. Slednje pa 
omejuje možnosti morebitnim prijaviteljem. Zaradi tega se je tudi umaknila točka glede 
soglasje k imenovanju direktorice. Nov razpis za direktorja je objavljen, vendar ponovno mimo 
določil novega zakona, v razpisu se postavljajo strožji pogoji kot jih zakon zahteva, s tem ima 
v mislim omejitev glede potrebne izobrazbe prijavitelja. Opozarja tudi, da predloženi odlok v 
tozadevnih členih ponovno izpusti strokovnega direktorja.  
 
Roberta Filipič pove, da so odlok usklajevale občinske uprave, vse morebitne pripombe se 
bodo do drugega branja uskladile. Uprava MONG je tudi zaprosila za mnenje ministrstva, ki 
pa ga še niso prejeli.  
 
Župan predlaga, da se podajo pripombe, odlok za drugo branje pa bo obravnavala Statutarno-
pravna komisija in nato še občinski svet. Glede samega razpisa za direktorja pa je potrebno 
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opozoriti tudi našega predstavnika v svetu zavoda. Misli, da je odlok primeren za prvo branje, 
pripombe pa se bodo obravnavale za drugo branje.  
 
Tjaša Klavora pove, da je bila ona prisotna na usklajevalnem sestanku in dileme glede tega 
niso bile izpostavljene. Misli pa, da je potrebno in smiselno podati pripombo v tej smeri. 
Preveriti je potrebno ali je v skladu z zakonom ali ne.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0016/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica v prvi obravnavi z naslednjo 
pripombo:  
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica naj se v 
celoti uskladi z 32. členom Zakona o lekarniški dejavnosti, ki se glasi:  
»(1)Javni zavod ima:  
-        direktorja, 
-        strokovnega vodjo, kadar direktor javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti, 
in 
-        svet zavoda. 
(2) Javni zavod ima lahko tudi druge organe, če tako določa akt o ustanovitvi.«, 
in ki uvaja strokovnega vodjo. Pripomba se neposredno nanaša na 11., 12. in 13. člen 
odloka.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
(svetnica Merkun zapusti sejo ob 19. uri) 

Točka 11  Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2017 – informacija 

Poročilo poda ravnatelj zavoda, g. Sandi Vrabec, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-60/2016 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilo o delu Glasbene šole 

Nova Gorica za leto 2017 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 2 

 
(Svetnik Nemec se izloči iz obravnave naslednjih dveh točk) 
 

Točka 12 Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih 
let Glasbene šole Nova Gorica 

Obrazložitev poda ravnatelj, g. Sandi Vrabec, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-8/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o porabi presežka prihodkov 
nad odhodkov. Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica presežek prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let v višini 6.236,64 razporedi na način kot izhaja iz Predloga porabe 
presežka prihodkov nad odhodki št. 410/2018 z dne 23.05.2018, ki je priloga tega sklepa, 
in sicer:  
- izdelava in montaža akustičnih zaves v višini 2.581,52 EUR,  
- montaža akustičnih panelov v višini 3.655,12 EUR. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Urdih je bil začasno odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 13 Poročilo o delu LUNG za leto 2017 – informacija 

Poročilo poda direktorica zavoda, ga. Nada Uršič Debeljak, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Majcen, ki najprej vpraša kako deluje večgeneracijski center in 
pove, da je imela zelo dobro izkušnjo z izobraževanjem na LUNG in pohvali delovanje zavoda.  
 
Glede večgeneracijskega centra ga. Uršič Debeljak pove, da je to projekt ministrstva za delo 
in so se po Sloveniji tudi ustanavljali. Nosilec za našo regijo je LUNG, partnerja pa Posoški 
razvojni center in Ljudska univerza Ajdovščina. Namenjen je različnih ranljivim ciljnim 
skupinam, zagotavlja pa usposabljanja, dejavnosti, informacije. Odprt je 50 ur na teden, 
namenjen pa je vsem starostnim skupinam.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-32/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu LUNG za leto 

2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 14 Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017 
– informacija 

Poročilo poda direktorica zavoda, ga. Irena Škvarč, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-61/2016 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 

knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je bil začasno odsoten). 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 15  Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v 
letu 2017 

Poročilo o varnostnih razmerah poda komandir Sejad Jusić, poročilo je sestavni del gradiva. 
 
Svetnik Nemec pohvali lokalno policistko, s katero so zelo dobro sodelovali pri težavah, ki so 
nastale na šoli.  
 
Župan pravi, da je zelo vesel, da se iz poročila zaznavajo pozitivni trendi na področju varnosti 
v občini. K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je predlagal sprejem naslednjega sklepa 
 

Sklep št. 014-32/2018-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni 

problematiki v letu 2017. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Točka 18 Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2017 

Poročilo poda Tjaša Klavora, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je oceno obravnaval 
tusi Sosvet za večjo varnost občanov v drugi polovici maja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-32/2018-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Oceno izvajanja programa 

varnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 19 Letno poročilo o delu RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 
2017 

Letno poročilo z obrazložitvijo obrazloži direktor RRA, Črtomir Špacapan. Poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-37/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu RRA 

Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 20 Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – JAVNA RAZSVETLJAVA d. 
d. 

Poročilo in obrazložitev poda direktor družbe Javna razsvetljava, d. d., g. Furlan. Poročilo je 
sestavni del gradiva. 
 
(Svetnik Orel zapusti sejo ob 20. uri) 
 
Župan pove, da so glede dodatnih svetilk razpravljali sveti KS in se o tem odločali.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
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Sklep št. 360-0004/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z letnim poročilom za leto 2017 o 
izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec javne službe JAVNA 
RAZSVETLJAVA d. d. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 21 Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – TOP LES ENERGIJA d.o.o. 

Poročilo poda župan, ker se predstavnik družbe TOP LES ENERGIJA, d.o.o., na sejo ni prišel. 
Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Gajser, ki pravi da kakšnih težkih razprav glede tega ni bilo. 
Porajalo pa se je vedno vprašanje koliko je šola privarčevala ob priključitvi na daljinsko 
ogrevanje.  
 
Župan pove, da je bila analiza pripravljena in predstavljena občinskemu svetu. Dejstvo je, da 
fiksni stroški so, vendar več kot je priključenih manj je fiksnih stroškov. Izpostavi, da bo 
potrebno v bivši občinski stavbi, kjer je sedaj krajevna skupnost, zamenjati radiatorje. Pri šoli 
je priključna moč velika, pri novi šoli bo to racionalnejše, ker bodo volumni večji. Pomembno 
je, da je velik del industrijske cone priključen in meni, da se bodo fiksni stroški še lahko 
zmanjšali in porazdelili.  
 
Svetnik Nemec pove, da ko so imeli težave v šoli zaradi ogrevanja, so bili predstavniki družbe 
vedno na voljo in pomagajo.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 360-0002/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z letnim poročilom za leto 2017 o 
izvajanju gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini 
Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec javne službe TOP LES ENERGIJA d.o.o. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 22 Frnaža Bilje 
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Župan poda obširno poročilo glede aktivnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser, ki je bil tudi član komisije, ki je bila imenovana za 
frnažo Bilje. Pove, da ni res, da skupina ni nič naredila, na začetku so bili zelo aktivni in iskali 
rešitve, možnosti financiranja. Nenazadnje je skupina pozvala občino, da kandidira na razpis 
za ureditev obrtne cone, ki se sedaj izvaja. Izpostavi tudi možnost kandidiranja za razpis 
Ministrstva za kulturo, v kolikor se objekt razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena.  Na 
žalost je ostalo tako, da komisija končnega poročila ni uspela pripraviti. Meni, da je tudi pot, ki 
jo predlaga župan možna in pravilna. Izpostavi tudi sklep, ki ga je skupina sprejela, da se 
zavaruje predmete v objektu, ki imajo vrednost.  
 
Župan pove, da je bil verjetno eden zadnjih, ki si je upal stopiti v objekt in pove, da so predmeti 
še vedno tam. Zagotovo pa bi moral nekdo presoditi kaj je potrebno zavarovati. Pove, da on 
ne trdi, da skupina ni nič naredila. Ni pa podala končnega poročila. Meni, da je v tej fazi javni 
poziv zainteresirani javnosti edini primeren. Do pravega programa bodo prišli le, če bodo 
vključeni pravi deležniki. Glede na razpravo svetnika Gajserja meni, da je tudi vinska klet v 
povezavi z Biljenskimi griči ena od dobrih možnosti.  
 
Svetnik Ferfolja opozori, da je potrebno tudi lokalno prebivalstvo ustrezno vključiti in informirati.  
 
Svetnik Gajser meni, da program lakirnice zagotovo ni bil primeren za tisti objekt, dobiti pa je 
potrebno take vsebine, ki ne bodo povzročale nekih težav lokalnemu prebivalstvu.  
 
Svetnik Tomšič se sprašuje koliko časa je še na razpolago, da objekt ne bo nevaren.  
 
Župan pove, da s strani varnosti zunaj ni še takih težav, vstop v objekt pa je nevaren. Pove, 
da z vidika občinskih prioritet ta investicije ni možno izvesti v bližnji prihodnosti, vseeno pa je 
potrebno na temu delati in iskati rešitve.  
 
K razpravi se v nadaljevanju nihče ne prijavi več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 
 

Sklep št. 030-8/2015-25 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica zadolži župan a, da objavi javni poziv za 
zbiranje predlogov primernih vsebin, z možnostjo izvedbe, za porabo obstoječega 

objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico. Javni poziv se objavi takoj, rok za 
posredovanje predlogov je 31.12.2018 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 23 Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta Gradnja prizidka k obstoječemu 
vrtcu v Kostanjevici na Krasu v Načrtu razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica 
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v obdobju 2018-2022 in Sklep o potrditvi DIIP – novelacija za projekt Gradnja prizidka k 
obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 

Župan poda obrazložitve sklepa  in novelacije DIIP. Obrazložitve so sestavni del gradiva. Pove, 
da se proračun nič ne spremeni, gre samo za spremembo razmerij.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 
 
Sejo je župan zaključil ob  20.40      uri.  
 
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 13.7.2018 
Številka: 9000-5/2018 
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