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

ki je bila v četrtek, 24. maja 2018 ob 14. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič,  Aleš Batistič, Bogomir Nemec,  
Stojan Cotič, Jelka Majcen, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Vojko Urdih in Ingrid Praznik.   
Opravičeno odsotna: Jasna Kos, Sebastjan Mozetič, Mojca Merkun in Tihomil Pahor. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave, Andreja Slejko 
Merkun k točki 8. in 9., Nevenka Vuk k točki 10., Robert  Likar (Ni-Bo podjetniško svetovanje) 
k točki 10., Tadej Mori k točki 11., Iris Podobnik k točki 12., Maks Rutar k točki 13. in 14., 
Blanka Šuler k točki 17., Ariana B. Suhadolnik k točki 18. 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice).   
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je ob 14. uri prisotnih 9 svetnikov in 
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena. 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga umik 15. in 16. točke dnevnega reda zaradi 
spremembe gradiva in odsotnosti ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 9000-4/2018 
Občinski svet potrdi dnevni red in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 35. redne seje, 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje, 
4. Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje, 
5. 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, 

6. Pregled realizacije sklepov, 
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi 

odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, 
Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-
Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, 

8. Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in 
odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem, 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v OMK, 

10. Sklep o potrditvi IP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, 
11. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče Vogrsko, 

Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2017, 
12. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017, 
13. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2017, 
14. Sklep o soglasju k razporeditvi presežka odhodkov nad odhodki – OŠ Miren, 
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15. Sklep o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za  spremembo podrobnejše namenske 
rabe zemljišč v enoti urejanja prostora MI-43 brez poprejšnje spremembe 
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica, 

16. Soglasje k Statutu javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica in  
Programu dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v obdobju 
MAJ-DEC 2018, 

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2  Obravnava in sprejem zapisnika 35. redne seje  

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

Sklep št. 9000-3/2018  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 35. redne seje kot 

predlagan 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Točka 3  Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje  

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

Sklep št. 9000-4/2018  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 34. redne seje kot 

predlagan 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

Točka 4  Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje  

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

Sklep št. 9000-5/2018  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 4. dopisne seje kot 

predlagan 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 5  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:  

Svetnik Ferfolja poroča iz skupščine JP Kraški vodovod Sežana, pove, da so na seji skupščine 
pregledali poslovanje prejšnjega leta ter potrdili finančno poročilo. Poročilo je obravnaval tudi 
nadzorni odbor, ki pomanjkljivosti ni ugotovil.  
Na vprašanje svetnika Gajserja, glede imenovanja direktorja JP, župan pove, da bodo na 
naslednji seji sveta ustanoviteljic, 11. junija, izbirali direktorja. Tjaša Klavora dodatno pove, da 
je ona članica skupine, ki pravno-formalno pregleduje prispele prijave. Postopek se je zavlekel 
zato, ker je bilo 10 prijav, eden od prijavljenih pa ni imel slovenske diplome. Izvedli so postopek 
dopolnitve, kandidat pa ni bil odziven, po zadnjih informacijah dopolnitve ni poslal. Svet 
ustanoviteljic bo odločal o kandidatih.  
Župan prebere poročili članov svetov zavodov Glasbene šole Nova Gorica in OŠ Miren.  
Svetnik Nemec pravi, da ga čudi, da JZ Glasbena šola ustanavlja sklad šole šele sedaj, ostali 
zavodi imajo šolske sklade ustanovljene že dalj časa, vsaj 10 let.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 35. redne seje:  
Župan predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 35. redne seje.  
Svetnik Gajser opozori, da niso dobili povratne informacije glede pobude svetnice Praznik 
glede brezplačnih prevozov za starejše občane.  
Župan pove, da so sestanek s ponudnikom opravili, občina bi težko izvedla nekatere zahtevne 
izvedla, vsekakor pa je ponudba zanimiva in se bo smiselno pogovarjati s sosednjimi občinami. 
Najti je potrebno sprejemljivo rešitev. Dodatno pove, da so imeli sestanek s ponudnikom 
rdečega gumba, storitve za starejše občane. Izčrpnejši odgovor pa bo pripravljen za naslednjo 
sejo.  
 

Točka 6  Pregled realizacije sklepov 

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

Sklep št. 9000-2/2018-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

35. redne seje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7  Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal ob 
Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-
Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko,  

Uvodne obrazložitve poda Darko Ličen, direktor Komunale Nova Gorica. Obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da je odbor sprejel predlagani sklep in predlaga občinskemu svetu enako.  
 
Svetnik Nemec vpraša zakaj obračunavajo storitve za obdobje dveh mesecev in ne mesečno 
kot ostali? 
 
Darko Ličen pove, da je to ostalo še iz preteklosti, ko je bil ta strošek eden najnižjih. Družbi to 
ne dela večjih težav, prebivalcem pa s tem omogočijo, da prihranijo strošek ene provizije za 
plačilo UPN. Je pa res, da se mogoče občani marsikdaj ne zavedajo, da je znesek na položnici 
za dva meseca. Na začetku je zagotovo za družbo to pomenilo likvidnostno obremenitev, 
danes pa ima tudi družba zaradi tega nižje stroške.  
 
Svetnik Orel vpraša koliko odstotkov se je dvignila cena na tono? 
 
Darko Ličen pove, da se je cena dvignila iz 90,20 € na 98,80 € za tono. Ta dvig cene je že 
upoštevan v elaboratu.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  354-0012/2018-2 
o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

v Občini Miren-Kostanjevica 
 

I. 
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) 
znašajo: 
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1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0227 
EUR/kg. 

 Cena storitve za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1477 EUR/kg. 

 Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0221 
EUR/kg. 

 Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1460 EUR/kg. 
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0402 
EUR/kg. 

 Cena storitve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0322 EUR/kg. 
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0333 
EUR/kg. 

 Cena storitve za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0351 EUR/kg. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave 
in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem 

Andreja Slejko Merkun poda uvodne obrazložitve, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  0142-1/2017-17 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z vsebino Sporazuma o 
sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja 

komunalnih odpadkov na Uničnem, ki je bil podpisan dne 19. 3. 2018. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
OMK  

Andreja Slejko Merkun poda uvodne obrazložitve, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
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Tjaša Klavora poda obrazložitev glede podelitve koncesije za zbiranje komunalnih odpadkov. 
Pove, da ima za izvedbo postopka pooblastilo Občina Šempeter-Vrtojba. V kratkem bodo dobili 
v pregled osnutek koncesijske pogodbe. Bodo pa izvedbi postopek s pogajanji.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva. Opozori, da naj bodo zelo pazljivi pri podelitvi koncesije.  
 
Župan se strinja, pravi, da je res pomembna tudi cena, poudarek pa je potrebno dati tudi 
kvaliteti storitve.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S k l e p  š t .  007-0009/2018-1 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja 

obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica 

  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 10 Sklep o potrditvi IP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu 

Uvodne obrazložitve podata Nevenka Vuk in Robert Likar (Ni-Bo, podjetniško svetovanje), 
obrazložitve so sestani del gradiva.  
 
Svetnik Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 3511-0025/2017-49 
o potrditvi IP za Protipoplavni zid na območju Miren-Grabec 

1. Potrdi se investicijski program (IP) za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, ki ga je 
izdelalo podjetje Robert Likar s. p., NI-BO, Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina, 
meseca maja 2018. 

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 489.891,71 EUR brez DDV oziroma 
595.727,74 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januarja 2019 
do decembra 2023. 

 Lastni viri Občine Miren-Kostanjevica: Proračunska sredstva: 355.905,74 EUR 
-  Lastni viri 15% stroškov v okviru projekta Visfrim: 42.300,00 EUR 
-  Ostali lastni viri za pokritje stroškov celotnega projekta: 313.605,74 EUR 
 Javni viri: Namenska sredstva EU INTEREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 

239.700,00 EUR 
- ESRR (namenska sredstva EU) – INTERREG Italia-Slovenia: 239.700,00 EUR 
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3. Projekt  je vključen v NRP občine 2017-2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Ob 15.05 uri župan odredi 10 minutni odmor) 

Točka 11 Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče 
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2017 

Poročilo poda Tadej Mori, poročilo je sestani del gradiva.  
 
Župan pove, da so poročilo obravnavali na Sosvetu za večjo varnost občanov.  
 
Glede na pojasnila Tadeja Morija o financiranju medobčinskih uprav, svetnik Gajser predlaga, 
da se razmisli o združitvi uprave z upravo MONG in Brda, ker obe izgubljata sredstva.  
 
Tadej Mori pove, da so neki razgovori že potekali, tudi na nivoju županov. 
 
Župan potrdi in pove, da morajo soglašati vsi župani, prav tako pa tudi vsi občinski sveti. 
Zagotovo je potrebno gledati tudi na optimizacijo stroškov.  
 
Na opozorilo svetnika Nemca glede uničevanja poljskih poti, Tadej Mori pove, da se je 
dogovoril tudi že z inšpektorjem. Glede na to, da gre za problematiko, ki nastaja tudi pri 
zalivanju kmetijskih zemljišč, bo inšpektor reševal problematiko čim prej.  
Na vprašanje svetnika Orla glede zapuščenih vozil pa pove, da je problematika večplastna. Ko 
gre za zapuščene avtomobile v naravi je pristojna okoljska inšpekcija, ko greza vozila na 
privatnih zemljiščih je pristojna njihova služba. Občina bi morala imeti sprejet odlok, ki bi urejal 
to problematiko. Kljub temu oni napišejo kazen, ki znaša 120 €, ampak vozila po navadi lastniki 
ne odstranijo. Če bi občina imela odlok, bi lahko legalno avtomobil odstranili, sicer pa ne. 
Občini Ajdovščina in Vipava sta odlok sprejeli, dva avtomobila sta na podlagi teh dveh odlokov 
odstranili, ostala zapuščena vozila pa so lastniki sami odstranili. Za občino pa to pomeni 
koncesijo za odvoz takih vozil, za hranjenje vozil 90 dni ter v primeru, da se lastnik ne ugotovi 
nosi občina strošek za odvoz in hranjenje.  
 
(Svetnica Ingrid Praznik pristopi ob 15.30 uri) 
  
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P  š t .  014-9/2017-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske 

uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in 
Ajdovščina za leto 2017. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 12  Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 
2017 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica JS Iris Podobnik.  
 
(Svetnica Jelka Majcen pristopi ob 15.40 uri) 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P št.  014-31/2017-7 
1. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema 
letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017. 

2. 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v višini 51.025,89 EUR se na predlog Nadzornega 
sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pusti nerazporejen. 
Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja preteklih let v višini 246.329 EUR se na predlog 
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške razporedi za namen 
financiranja delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v tekočem letu 2018 in 
prihodnjih letih. 

3. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema 
Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018. 

4. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani 
občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2018, pri čemer znesek za posamezno 
občino znaša: 

Mestna občina Nova Gorica 121.716,00 EUR 

Občina Brda 23.298,51 EUR 

Občina Kanal ob Soči 27.958,21 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 18.638,51 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 24.838,89 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 16.534,99 EUR 

Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške. 

5. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega 
sklada malega gospodarstva v višini 204.349 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, 
vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša: 

Mestna občina Nova Gorica 109.568 EUR 
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Občina Brda 18.785 EUR 

Občina Kanal ob Soči 19.760 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 17.342 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 24.076 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 14.818 EUR 

6. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi predloga Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 14. seji dne 31. 1. 2018, za 
revidiranje letnega poročila 2018 imenuje družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska 
ulica 39, 2000 Maribor.   
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 
(Svetnik Nemec se izloči iz obravnave naslednjih dveh točk) 
 

Točka 13 Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2017 

Poročilo podata Maksi Rutar, kot sedanji vršilec dolžnosti in Bogomir Nemec, kot vršilec 
dolžnosti ravnatelja v lanskem letu, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Najprej se prijavi k razpravi svetnica Majcen. Vpraša po kakšnem ključu razdelijo otroke o 
odločbo v razrede. Zgodi se namreč, da je enem razredu več takih otrok, v drugem razredu 
pa nobenega.  
 
Maksi Rutar pove, da razporeditev ob prihodu učencev iz Bilj in Kostanjevice v 6. razred 
pripravi šolska svetovalna služba skupaj z razredniki 5. razredov. Upoštevajo tudi krajevni 
princip, pomeni, da otrok ne ločujejo, torej če sta dva z odločbo, ki sta bila do sedaj sošolca, 
ju ne ločijo. Poudari, da otrok z odločbo ne morejo gledati kot posebne otroke, saj imajo 
lahko primanjkljaje na različnih področjih, ne na učnem. Takih otrok se ne sme stigmatizirati, 
meni, da oddelek, tudi če ima tri otroke z odločbo, ni nič v slabšem položaju kot ostali. Pove, 
da se zelo trudijo, da naredijo enakovredne oddelke.  
 
Dodatno svetnica Majcen vpraša ali se je vzdušje na šoli kaj izboljšalo, glede na govorici, da 
je bilo do sedaj vzdušje slabo.  
 
Maksi Rutar v svojem imenu pove, da ne vidi, da bi bilo vzdušje na šoli tako zelo slabo, kot 
se govori.  
 
Na vprašanje podžupana Cotiča, župan pove, da so se plače uskladile skladno z zakonom. 
Sprostila so se napredovanja in regresi za letni dopust.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

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 
   10 
 

 
S K L E P  š t .  014-42/2017 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Osnovne šole 
Miren za leto 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je bil začasno odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
(Ob 19.30 župan odredi 10 minut odmora) 
 

Točka 14 Sklep o soglasju k razporeditvi presežka odhodkov nad odhodki – OŠ 
Miren 

Uvodno obrazložitev poda Maksi Rutar, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:  
 

Sklep št. 014-28/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o soglasju k razporeditvi 
sredstev presežka in sredstev tržne dejavnosti, kot izhaja iz Predloga razporeditve 
sredstev presežka in sredstev tržne dejavnosti z dne 18.4.2018, ki je priloga tega 

sklepa. 
 
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 Sklep o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za  spremembo podrobnejše 
namenske rabe zemljišč v enoti urejanja prostora MI-43 brez poprejšnje spremembe 
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica, 

Uvodno obrazložitev poda Blanka Šuler, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda Jelka Majcen. Poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da je odbor predlog sklepa podprl in predlaga občinskemu svetu, da sklep 
sprejme.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser, ki sprašuje kakšno zaščito ima občina, da ne bi 
nastala samo stavba za stanovanjske potrebe? 
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Blanka Šuler pove, da je edina zaščita to, da se sledi pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. Obstaja pa več načinov, prvi je ta, da ni nujno, da se sprememba 
namenske rabe zgodi na celotnem območju. Kar pomeni, da bi bila možna gradnja 
stanovanjskega objekta samo na enem delu območja, na ostalem delu pa gradnja 
stanovanjskih objektov ne bi bila možna. Naslednja oblika zaščite je lahko faznost gradnje, 
kjer se lahko predvidi, da se  stanovanjskih objekt lahko gradi sočasno, ali po izgradnji ostalih 
objektov. Poudari, da je težko sedaj predvideti kaj bo, počakati je potrebno osnutek in videti 
kaj investitorka planira in meni, da bo potrebna pazljivost.  
 
Župan pove, da bo občinski svet sprejemal OPPN in dodaja, da je faznost dobra varovalka, in 
da ne vidi težave, če nekdo poleg poslovnega objekta zgradi še stanovanjsko hišo zase. 
 
Blanka Šuler dodaja, da je gospa trenutno lastnica 1/3 zemljišča, vendar je na seji odbora 
povedala, da namerava kupiti celotno zemljišče.  
 
Na vprašanje svetnice Majcen ali ne občina sodeluje pri pripravi OPPN župan pove, da je 
podlaga za pripravo OPPN Občinski prostorski načrt, strošek priprave OPPN pa nosi investitor.  
 
Blanka Šuler dodano pove, da je pripravljavec OPPN-ja občina, zakon pa ne prepoveduje, da 
investitor sam poišče izdelovalca OPPN-ja, slednji pa kontaktira z občino. Seveda je v tem 
primeru moč občine manjša, saj je izdelovalec pod kontrolo investitorja. Nova zakonodaja pa 
predvideva urbanistično pogodbo, s katero bi se uredila razmerja glede aktivnosti in stroškov.  
 
Župan pove, da mora občina bedeti nad izdelovanjem OPPN, nesmiselno pa je, da bi nosila 
stroške takega postopka. 
 
Svetnik Ferfolja dodaja, da bi bilo res dobro, da bi se projekt realiziral, saj gre z roko tudi z 
občinsko strategijo razvoja.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 350-022/2015-7 

Občinski svet sprejme sklep o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za spremembo 
podrobnejše namenske rabe zemljišč v enoti urejanja prostora MI-43 brez poprejšnje 

spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 16  Soglasje k Statutu javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica 
in  Programu dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v obdobju 
MAJ-DEC 2018 
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Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podajo Zvonko Ferfolja, kot predsednik sveta 
JZ za turizem Občine Miren-Kostanjevica, Ariana Besednjak Suhadolnik, v.d. direktorice JZ ter 
župan.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser. Pravi, da ga moti, da v eni točki dobijo v sprejem 
statut JZ ter program dela. Glede zelene sheme in vabila ponudnikom, da se zeleni shemi 
pridružijo, pravi, da kolikor on ve, je pogoj, da ima občina pridružene tudi ponudnike, če hoče 
pridobiti omenjeni znak. Razpravlja tudi o logotipu in sloganu, pravi, da se je oboje kar pojavilo 
in niso niti poskušali drugih deležnikov povabiti k postopku o izbiri znaka in slogana. Škoda, 
da drugi deležniki niso mogli na to vplivati. Doda še, da svetniki upravljavskega načrta za Cerje 
še niso videli, ter da ga moti, da se v prihodek zavoda vključuje turistična taksa. Turistična 
taksa je namreč prihodek proračuna občine in bi se morala kot taka beležiti kot transfer iz 
občinskega proračuna. 
 
Ariana B. Suhadolnik poudari, da je pogoj, da je tudi ponudnik vključen v zeleno shemo, samo 
v primeru pridobitve zlatega znaka. Občini Miren-Kostanjevica ni za to, da dobi zlati znak, 
ampak da vstopi v shemo in se prične obdobje trajnostnega pristopa, tudi v turizmu. Glede 
logotipa pove, da je praksa, da logotip izbirajo nosilci dejavnosti in ne pozna primera, kjer bi 
širša javnost zbirala logotip.  
 
Svetnik Urdih pravi, da je prav, da se stvari premikajo, meni tudi, da mora biti vsem jasno, da 
bo določena sredstva potrebno nameniti iz občinskega proračuna, koliko sredstev pa bo stvar 
pogovora. Sam vidi problem predvsem v ponudbi, saj meni, da je pomanjkanje tako na 
področju nočitev, kot tudi na področju gostinske ponudbe. Tukaj pa bo potrebna akcija 
ponudnikov.  
 
Ariana B. Suhadolnik meni, da so osnove za razvoj izredno dobre. Za razvoj so postavljeni trije 
stebri, in sicer kreativna narava v gibanju, kreativna narava v ljudeh in kreativna narava v 
kuhinji. Meni, da je osnova zelo dobra, potrebno jo je razvijati in izkoristiti priložnosti.  
 
Župan dodatno pove, da so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za kamp Sela na 
Krasu, čakajo pa razpis LAS na katerega bodo kandidirali. Izvedli bodo dela v dveh fazah, 
najprej komunalna infrastruktura in postajališče za 12 avtodomov, nato še šotorišča. V 
naslednjem letu bo prva faza urejena. Naslednja lokacija je bivši center TO v Kostanjevici na 
Krasu. Ministrstvo za obrambo bo zemljišče brezplačno preneslo na občino, takoj ko uredi 
nekaj pravno-formalnih postopkov, glede zemljišča. Tam naj bi se uredil gasilski poligon z 
ostalimi dejavnostmi, tudi za potrebe turizma. Poudari, da se stvari spreminjajo tudi pri 
ponudnikih, saj zaznavajo potrebe in se nanje odzivajo. Tukaj pa bo moral tudi zavod odigrati 
vlogo in ponudnike vzpodbuditi in ga usmerjati za pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodnih 
kreditov.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Praznik razpravlja o imenu destinacije, saj meni, da iz imena ni 
zaznati vseh krajev v občini, kje so Bilje, kje Orehovlje? Prav tako ugotavlja, da iz programa 
dela ni zaznati opekarstva, Vipave, itd.  
 
Ariana B. Suhadolnik meni, da ponudbo zaokroži predstavitev na spletni strani. Zelo težko bi 
skozi ime predstavili vse kotičke občine. S komunikacijo in ustreznimi predstavitvami se 
predstavi vse ostalo. Glede programa pa pove, da je v brošuri vse lepo predstavljeno.  
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Župan pove, da bo zavod pomagal tudi društvom pri organizaciji prireditev, do sedaj je bil to 
praznik špargljev, 1. maj smo tudi letos po 5 letih uspešno obudili, v naslednjih letih pa bomo 
oboje nadgradili. Glede opekarstva pa pravi, da je potrebno sodelovati, meni pa, da je potrebno 
ločevati med krajevnim praznikom in nekim dogodkom, ki ima širše razsežnosti.  
 
Podžupan Cotič meni, da je slogan primeren, pohvaljen je bil tudi s strani predavateljev  
nedavnega srečanja deležnikov v turizmu na Cerju. Na tem dogodku pa je bila tudi že ponujena 
rešitev za pokritje manjka prenočitvenih kapacitet v občini, to so mobilne hiške v projektu 
Odprte vasi.  
 
Razpravlja tudi svetnik Nemec, ki pove, da je bil prijetno presenečen in zadovoljen po 
omenjenem dogodku. Zelo pa si želi uresničitev obljube iz programa zavoda o pomoči 
društvom pri organizaciji dogodkov. Vedeti je treba, da gre vendarle za prostovoljno delo 
sodelujočih, ter da je prav praznik špargljev presegel vse zmogljivost in pomoč je potrebna.  
 
Svetnik Gajser dodatno vpraša kako so si predstavljali ime Miren Kras v tujih jezikih? 
 
Župan pove, da se ime ne prevaja, prevaja se slogan Kreativna narava. Enako je pri Vipavski 
dolini.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 

Sklep št. 007-2/2018 
Občinski svet Občine Miren -Kostanjevica poda soglasje k Statutu javnega zavoda za 

turizem Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-2/2018 

Občinski svet Občine Miren -Kostanjevica poda soglasje k Programu dela javnega 
zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v obdobju maj – december 2018. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 17 Pobude in vprašanja svetnikov 

Svetnik Nemec sprašuje ali bo obnova javne razsvetljave realizirano tako kot je bilo planirano 
ter ali se bodo letos obnavljale poljske poti?  
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Župan pove, da naj bi bila obnova JR dokončana do 30.6. Glede poljskih poti pa predlaga, da 
opravijo ogled na terenu s strokovnim sodelavcem in se dogovorijo o potrebnih delih.  
 
Svetnica Praznik sprašuje kaj se dogaja z rekonstrukcijo križišča Križ Cijan, o tem se govori 
že cel mandat, do realizacije pa še ni prišlo. Prav tako jo zanima sama stavba frnaže v Biljah, 
ki je v zelo slabem stanju. Dodatno opozori, da društva niso še prejela sredstev iz razpisa za 
ljubiteljsko kulturo, sprašuje kdaj bodo dobili sredstva? Zadnje vprašanje pa je glede pobude, 
ki jo je podala pred časom, glede prevozov starejših občanov. Odgovor je sicer v zelo kratkem 
času prejela, vendar meni, da se niso dovolj potrudili najti rešitev. Meni, da je to izvedljivo in 
če so drugje našli rešitev, verjame, da jo je mogoče najti tudi v Občini Miren-Kostanjevica. 
Dobila je informacijo, da bi se storitev lahko realizirala skozi projekt Občina po meri invalidov, 
ter da mora občina vsako leto za ta projekt nameniti določena sredstva.  
 
Župan odgovori, da je za rekonstrukcijo križišča Križ Cijan že podpisana pogodba z izvajalcem. 
Glavni izvajalec je Ginex, podizvajalec pa Kolektor CPG. Glavni investitor je Direkcija za ceste, 
občina je kot soinvestitor zaradi komunalnih vodov. Delež občine je 103.000 €. Glede na to, 
da bo cesta proti igrišču postala enosmerna, bo potrebno cesto, ki pelje k igrišču mimo Franela 
razširiti. Zaenkrat bodo cesto samo razširili in doasfaltirali, kasneje, ko bodo gradili 
kanalizacijo, bodo cesto rekonstruirali dokončno. Za rekonstrukcijo križišča so bili potrebni tudi 
odkupi zemljišč, ki so zaključeni. Področje bo tudi arheološko sondirano, od tega je tudi 
odvisen pričetek del. Glede frnaže pove, da bodo na naslednjo sejo občinskega sveta uvrstili 
to točko, komisijo so ponovno pozvali k podaji poročila, zagotovo pa bo potrebno o tem 
razpravljati. Glede razpisa za ljubiteljsko kulturo pove, da je v obdelavi, upoštevati je potrebno, 
da je trenutno odprtih več razpisov in bodo končani v najkrajšem možnem času. Zaveda se, 
da je v društvu na tak način težko delati, vendar so zahteve za izvedbo takih postopkov zelo 
zapletene. Pove, da revizijska služba že nekaj časa opozarja, da bi morali bi morali izplačevati 
sredstva društvom mesečno na podlagi zahtevkov, poročil in dokazil, ampak meni, da je to 
nemogoče, tako za društva, kot za občinsko upravo. Glede prevozov starejših občanov pa 
odgovarja, da je bil odgovor hiter, ker je do sestanka z Zavodom Sopotnik prišlo zelo hitro. 
Ugotovitev sestanka pa je bila, da občina zahtev zavoda v tem letu ne more izpolniti. Vsekakor 
je bil zaključek, da je storitev dobra, vendar za eno občino predraga, potrebno se bo povezovati 
še z drugimi občinami. Pove, da so imeli sestanek tudi za storitev Rdeči gumb. Občina Miren-
Kostanjevica ima posluh za potrebe starejših in bodo iskali možnosti, da se storitev realizira. 
Župan pove, da mora občina stalno skrbeti za potrebe ranljivih skupih, vendar z različnimi 
pristopi in aktivnostmi, ne samo z zagotavljanjem sredstev v proračunu. Omeni informacijsko 
pisarno za invalide in koordinacijo deležnikov.  
 
Svetnik Batistič vpraša kako potekajo aktivnosti v zvezi z OŠ Miren ter tudi ali se izvajajo 
kakšen aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo bencinskega servisa ob obvoznici v Mirnu? 
 
Glede OŠ Miren župan pove, da so pridobili vsa soglasja in so v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljenja. Kdaj bo prišlo do razpisa, in ali bodo dobili izvajalca del, je sedaj še prezgodaj reči. 
Glede bencinskega servisa pa pove, da ni seznanjen v kakšni fazi je, sklepa pa, da bo do 
realizacije prišlo, ko bodo določili, da je ta servis prioriteta.  
 
Svetnica Majcen pove, da so bili na Odboru za okolje, prostor in kmetijstvo enotnega mnenja, 
da bi moral odbor obravnavati vsa razpolaganja z občinskim premoženjem. Prišli so namreč 
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do informacije, da je občina dala v zakup zemljo, ki je neposredno ob Vipavi, zakupnik pa sedaj 
omejuje dostop do Vipave. Če bi odbor to razpravljal bi verjetno zaznal potencialno nevarnost.  
 
Župan pove, da vsa razpolaganja obravnava odbor, ter tudi občinski svet skozi načrt 
razpolaganja, ki se sprejema skupaj s proračunom. Sam ima pravico kupiti nepremičnine do 
20 % razpolaganja, vse ostalo je sestavni del proračuna z grafičnimi prilogami in ocenami 
vrednosti. Najemov pa se ne da predvideti, mnenje poda strokovna sodelavka za urbanizem, 
pa tudi krajevna skupnosti, na področju katere je zemljišče. Za konkretno zemljišče je bila 
krajevna skupnost dvakrat pozvana za podajo mnenja in dvakrat je podala pozitivno zemljišče. 
Ne glede na najem mora najemnik dovoliti dostop do Vipave, ali se bo dalo pogodbo razveljaviti 
mora proučiti pravna služba. V kolikor pa bo najemnik kršil določbe pogodbe je mogoča 
razveljavitev, razveljavitev je tudi mogoča, ko najemnik onemogoča dostop do Vipave.  
 
Svetnik Tomšič pove, da je dobil pobudo s strani prebivalcev Starega mesta iz Mirna, in sicer, 
da bi se postavilo prehod za pešce pri hišah Miren 154 do 164. 
 
Župan pove, da je pobuda prišla tudi na občino, predlog bodo posredovali direkciji, ker gre za 
državno cesto.  
 
Svetnik Nemec se zahvali za vso pomoč občini pri organizaciji praznika špargljev in hvala 
vsem tistim, ki so praznik obiskali.  
 
 
Sejo je župan zaključil ob 17.50 uri.  
 
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 10.7.2018 
Številka: 9000-4/2018 
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