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

ki je bila v sredo, 10. oktobra 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani:  Aleš Batistič, Robert Gajser, Jelka Majcen, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, 
Vojko Urdih, Sebastjan Mozetič, Mojca Merkun, Branko Orel, Stojan Cotič, Ingrid Praznik in 
Tihomil Pahor. 
Opravičeno odsotni: Roman Tomšič, Bogomir Nemec in Jasna Kos.  
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave, Maja Skok Možina 

Predstavniki medijev:  Vanja Trkman (Radio Robin). 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi dnevni red in pove, da umika 8. in 10. točko dnevnega reda. Ostale točke se 
smiselno preštevilčijo.  
 
Robert Gajser razume, da se zgodi, ko je potrebno umakniti točke, pričakoval pa je vsaj  
obrazložitev oziroma opravičilo članom odbora. Predlaga, da župan vsaj pojasni razloge zakaj 
sta točki umaknjeni.  
 
Župan obrazloži, da so sklicali sejo zelo blizu terminu, ko se zaključi javni razpis za izgradnjo 
OŠ in telovadnice Miren. Šele v ponedeljek, 15.10.2018, bodo vedeli ali bodo ponudbe v okviru 
planiranih sredstev, sicer bo potrebno ponavljati razpis. Zato se mu je zdelo smiselno odložiti 
sprejemanje rebalansa, v primeru ponovitve razpisa bi morali rebalans še enkrat sprejemati. 
Umaknili so tudi točko o turistični taksi, tako da bo tudi odbor enkrat obravnaval oboje.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 9000-8/2018 
Občinski svet potrdi dnevni red in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 36. in 37. redne seje ter 5. izredne 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 37. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – KOMUNALA Nova Gorica d.d. - 

informacija, 
6. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za 

leto 2017 – informacija, 
7. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – 

2. obravnava, 
8. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2018, 
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9. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2017, 

10. Sklepi o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra, 
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 36. in 37. redne seje ter 5. izredne seje 

Župan predlaga razpravo zapisnika 36. redne seje, k razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-8/2918 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 36. redne seje kot 

predlagan. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
  

Sklep št. 9000-8/2918 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 37. redne seje kot 

predlagan. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 9000-8/2918 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 5. izredne seje kot 
predlagan. 

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

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 3   Poročila 

a) Poročilo župana: Uvodoma poda poročilo župan, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
(Svetnica Mojca Merkun pristopi ob 17.07 uri) 

 
b) Poročila delovni teles: Svetnica Ingrid Praznik poroča iz Komisije za pripravo 

občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila. Pove, da so na seji, ki so jo imeli 4. 
septembra, obravnavali program za pripravo letošnjega občinskega praznika in ga 
podprli.  

Na poročilo župana se svetnik Gajser prijavi k besedi in sprašuje kakšne težave so bile glede 
vodovodnega priključka za Cerje. Slišal je namreč, da ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.  
 
Župan pove, da gradbenega dovoljenja ni bilo potrebno pridobiti, saj je bil postopek za izvedbo 
priključka začet že pred sprejemom nove gradbene zakonodaje, torej pred 1.6.2018. Izveden 
je bil tudi postopek pri pristojni inšpekcijski službi in je bilo tudi tako ugotovljeno. Med gradnjo 
je prišlo do zaprašitve oljčnika, ki se rešuje med lastnikom oljčnika in izvajalcem del.  
 

c) Poročila članov svetov zavodov:  
Poročilo iz sveta JZ Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica pora svetnik Pahor, pove, da so 
imeli sejo 11.9., ko so obravnavali 8 točk, in sicer: pregled sklepov zadnje seje, potrditev 
zapisnika zadnje redne seje in 4. korespondenčne seje,  poročilo o polletnem delovanju 
zavoda, predlog pravilnika o strokovnem nadzoru, predlog pravilnika o zasedbi delovnega 
mesta višji zobozdravnik specialist in višji zobozdravnik brez specializacije, točko razno, 
odpiranje prijav na delovno mest direktorja in točko imenovanje v. d. direktorja zavoda.  
Peter Budin poroča iz sveta zavoda JZ Glasbena šola Nova Gorica. Pove, da so največ časa 
namenili točki glede Godbenega društva Prvačina, ki je iskalo rešitev kako vzgajati nove 
glasbenike. Rešitev so našli v ustanovitvi podružnične glasbene šole v Prvačini. Ta točka sicer 
ne vpliva na Občino Miren-Kostanjevica, ampak se financira iz MONG. Nadalje so dobili 
informacije glede prenove stare dela glasbene šole. Investicija bo sicer bremenila MONG, saj 
je lastnica stavbe. Groba ocena investicije je 500 tisoč eurov, vendar vprašanje kdaj bodo 
sredstva zagotovili. Na seji so sprejeli tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Iz naše 
občine je v Glasbeno šolo Nova Gorica vključenih 48 učencev. Obravnavali so tudi šolski sklad, 
ki ga zaradi različnih vzrokov še niso oblikovali.  
Svetnik Mozetič poroča iz sveta JZ Osnovna šola Miren. Pove, da so obravnavali zapisnik, ki 
pa ni bil sprejet zaradi odsotnosti nekaterih članov, ki so predlagali vsebinske popravke. 
Članom sveta zavoda je bila v nadaljevanju predstavljena realizacija Letnega delovnega 
načrta, ko je bil tudi izpostavljen rezultat na nacionalnih preverjanjih. Rezultat ni prav 
vzpodbuden, saj dosežki niso nikjer presegali nacionalnega povprečja. Ta podatek malo 
zaskrbi, upoštevajoč tudi to, da imajo razredi tudi 17 oz. 19 učencev. Rezultat je bil sicer v 9. 
razredu malo boljši od 6. razreda. Izpostavljeno je bilo tudi, da se članom šolskega sklada 
izteka mandat, ter da bo potrebno imenovati nove. Na seji so obravnavali še najemnine za 
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kuhinjski inventar – posode in prošnjo ravnateljice, da še naprej vodi popoldanski s. p. z 
namenom organiziranja seminarjev in ne več svetovanja. Obravnavali so tudi porabo sredstev 
iz tržne dejavnosti, imeli bodo korespondenčno sejo na kateri bodo sprejemali sklep o porabi 
navedenih sredstev za opremo učilnic, vrtec oz. določenih učil.  
 

d) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta.  
Poročilo poda župan in je sestavni del gradiva.  
 

Točka 4  Pregled realizacije sklepov 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda župan.  
 
K razpravi se prijavi Mojca Merkun in ugotovi, da se bo s tem vprašanje očitno ukvarjal občinski 
svet v naslednjem mandatu.  
 
Župan pravi, da zagotovo, ne želi si namreč, da bi na občino prešlo celotno breme upravljanja 
objekta, meni, da bi moralo tudi ministrstvo nositi določen del stroškov. Predvsem z vidika, da 
bodo center uporabljala društva s področja zaščite in reševanja. Zagotovo pa je projekt 
zanimiv, vsebinsko in lokacijsko.  
 
K razpravi se ni prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 9000-8/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

37. redne seje in 5. izredne seje. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 5 Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – KOMUNALA Nova Gorica d. 
d. - informacija, 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Dario Rolih, predstavnik družbe 
Komunala Nova Gorica, d.d.  
 
Svetnica Majcen predlaga, da se zamenja zabojnike za embalažo, saj imajo sedanji zelo 
majhno odprtino in se s težavo odloži vrečo embalaže in vidi, da ljudje večkrat vrečo kar pustijo 
zunaj, ker se jo težko odloži v zabojnik.  
 
G. Rolih pove, da so prejšnji zabojniki res imeli večjo odprtino in nekaj teh so ponovno nabavili. 
Strinja se, da je to res nekaterim težava.  
 
Podžupan Cotič razpravlja o odpadnih svečah. Predlaga, da se ministrstvu predlaga uvedbo 
omejitve ena sveča na grob, tak ukrep je Italija že sprejela. Pove, da so količine prodanih sveč 
enormne.  
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G. Rolih pove, da po navadi lobiji povozijo take predloge. Obrazloži zakaj je taka problematika 
z odpadnimi svečami, v teh je namreč polivinil klorid, ki v Sloveniji ne sodi v sežig. 
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-34/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom za leto 2017 o 
izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica, ki ga 

je pripravil izvajalec javne službe KOMUNALA Nova Gorica d.d. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 6 Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica za leto 2017 – informacija 

Uvodne obrazložitve poda v. d. direktorja zavoda, gospod Darko Tomšič. Obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnica Praznik, ki razpravlja glede dežurne zobozdravstvene 
službe, saj za to ni ustrezno poskrbljeno. Navede primer pacienta, ki ni bil ustrezno obravnavan 
in je bil celo napoten na pregled v Ljubljano. Na srečo se je na ta nujen primer odzvala 
zobozdravnica z zasebno prakso. Zanima jo zakaj ni ustrezno poskrbljeno za dežurno službo? 
 
G. Tomšič pove, da primera, ki ga navaja ne pozna. Navedbe, da dežurna služba ne deluje 
niso resnične. Razpored dežurnih ambulant je objavljen na spletni strani zavoda, na vseh 
vhodih v ambulante, tudi v Mirnu. Dnevno so organizirane dežurne ambulante, tako za odraslo, 
kot tudi za mladinsko specialnost. V kolikor pa je pacient opredeljen pri katerem izmed 
zobozdravnikov, ga je ta v vsakem primeru dolžan sprejeti. Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
je dežurna ambulanta v Novi Gorici v dopoldanskem času, skladno s tem, kar zdravstvena 
zavarovalnica plačuje. V zobozdravstvu ne plačuje 24-urnega dežurstva. V primeru nujnega 
primera ob vikendih v popoldanskem času se rešuje posamične primere na urgenci v 
Šempetru, lahko pa so pacienti tudi poslani v Ljubljano, kjer pa je samoplačniška ambulanta, 
razen za prebivalce Ljubljane. Pravi, da je prva pomoč v zobozdravstvu urejena na tak način 
na podlagi zakona, na podlagi zakona ima tudi zavod tako sklenjeno pogodbo z zdravstveno 
zavarovalnico. V zobozdravstvu so že veliko naredili na področju skrajševanja čakalnih vrst, 
predvsem v specialističnih ambulantah. Podali pa so še dodatno pobudo na področju čiščenja 
zobnega kamna, ki je trenutno samoplačniško. Predlagali so namreč, da bi to postala pravica 
pacienta v sklopu zdravstvenega zavarovanja. S tem, da te storitve ne bi opravljal 
zobozdravnik v redni ambulanti, ampak bi bila za to posebej vzpostavljena ambulanta za ustno 
higieno. Edina prava usmeritev je preventiva v zobozdravstvu tudi pri odraslih, ne samo pri 
mladini, kjer ima odlične rezultate.  
 

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


 
  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 
   6 
 

Svetnica Merkun vpraša, čeprav vprašanje mogoče ni neposredno vezano na zobozdravstveni 
JZ, kako je z ureditvijo nadstreška pri dovozu za reševalna vozila pri ZD Miren? 
 
Na vprašanje odgovori župan in pove, da je govoril z direktorico JZ osnovno varstvo in so 
naročili izvajalcu ureditev klančine, ne pa tudi nadstreška. Pove, da imajo reševalna vozila 
opremo prilagojeno temu, tudi pacienta ustrezno zaščitijo. Zaradi nekaj primerov na leto 
menijo, da je investicija neutemeljena. Pričakuje, da bo klančina urejena nekje do konca tega 
leta.  
 
Svetnik Ferfolja dodatno razpravlja o ureditvi dežurne službe in meni, da bi bilo potrebno najti 
ustreznejšo rešitev. Predlaga, da župan poda pobudo ali na Svetu regije, ali na kolegiju 
županov.  
 
Župan se strinja se predlogom, možnost je, da se občine odločijo za financiranje te storitve, v 
kolikor bo to sprejemljivo za vse občinske svete, zagotovo pa bi morali vztrajati, da se plačilo 
storitve zagotovi iz zdravstvene zavarovalnice s spremembo zakona.  
 
Svetnica Majcen vpraša tudi specialistični ortodontski storitvi, navaja, da so čakalne dobe 
dolge in jo zanima ali ni ortodontov ali zavarovalnica ne plača? 
 
G. Tomšič pravi, da gre tukaj za specifični problem, ki tiči v specializacijah zobozdravnikov. 
Specializacija traja 3 leta, pristojnost nad izborom specializantov ima pa zdravniška zbornica. 
Posamični zavodi, oz. direktorji zavodov nimajo možnosti vpliva na kadrovanje osebe, ki bi 
delala za zavod. V tem trenutku je na specializaciji iz našega okoliša samo en specializant, vsi 
ostali so iz ostalih regij v Sloveniji. Tak izbor specializantov je neracionalen. Drugi razlog pa je 
ta, da vsi ortodonti delajo, ampak delajo privatno, v javnem zavodu se noče nihče zaposliti. Po 
njegovem mnenju gre za izsiljevanje države za podeljevanje koncesij. Po podatkih 
ortodontskega društva je namreč ortodontov v Sloveniji dovolj, zato je sklepati slednje. 
Poudari, da dokler so sami zavodi izbirali specializante so v pogodbi imeli obvezo, da morajo 
delati za javni zavod trikratni čas specializacije, po sedanji ureditvi pa so obvezani delati samo 
tri leta. Pove, da so podobne težave tudi z zobno kirurgijo. Poudari, da so to izsiljevanja, ki ne 
peljejo v pravo smer, na to je opozoril prejšnjega ministra in bo opozoril tudi sedanjega.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-8/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu 

Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Točka 7 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova 
Gorica – 2. obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva poda Tjaša Klavora.  
 
Župan obrazloži, da so odlok obravnavali tudi na kolegiju županov in proučili pripombo glede 
direktorja in mnenje ministrstva. Zavzeli so stališče, da pri majhnem zavodu res ni smiselno 
imeti dva direktorja, ampak so ostane pri enem.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme ODLOK o ustanovitvi javnega 

lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2018 

Obrazložitev realizacije poda Mirjam Klančič, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-8/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 

Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2017 

Uvodne obrazložitve poročila poda predsednik Nadzornega odbora Občine Miren-
Kostanjevica, gospod Peter Budin. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Župan, glede na priporočilo in mnenje nadzornega odbora glede sprejemanja prostorskih 
aktov, dodatno obrazloži specifiko in zapleten postopek sprejemanja prostorskih aktov. Razloži 
tudi zakaj  so po sprejemu osnovnega akta že začeli s postopki sprememb in dopolnitev. 
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Poudari, da ima občina res zelo malo vpliva na terminski plan in intenziteto sprejemanja 
prostorskih aktov. Obrazloži tudi postopke, ki potekajo v tem trenutku in pove, da so naleteli 
na to, da bodo morali opraviti celovito presojo vplivov na okolje. Kar pomeni štetje habitatov 
na vseh parcelah, ki so vključene v postopek, teh pa je 95, nenazadnje pa tudi podaljšanje 
postopka ter finančne obveznosti. Zaradi navedenega so se odločili, da iz postopka izločijo tri 
parcele za katere je potrebna celovita presoja vplivov na okolje in zanje peljejo ločen postopek. 
S tem se izognejo podaljšanemu postopku za ostale parcele. V tem postopku je vključen 
prelivni kanal za Vipavo, ki naj bi bil realiziran nekje do leta 2022. Opozori, da gre za stalno 
nalogo občine, vendar postopki so bistveno počasnejši kot bi si želeli. Izvajalec je izvajalec je 
izbran s postopkom javnega naročila.  
 
Svetnica Merkun razpravlja glede priporočila NO o natančnem finančnem in izvedbenem planu 
za velike investicije. Občina se namreč pripravlja na veliko investicijo in prav bi bilo, da bi bil 
občinski svet seznanjen tako o finančnih, kot o izvedbenih planih.  
 
Župan se strinja in obrazloži kako postopki glede financiranja projektov potekajo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 01113-7/2018 
Občinski svet se seznani s Končnim poročilom o nadzoru zaključnega računa 

proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 10 Sklepi o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra 

Uvodne obrazložitve sklepov, ki so sestavni del gradiva, poda župan. K razpravi se ni prijavil 
nihče, zato pregleda glasovanje o naslednjih sklepih: 
 

Sklep št. 478-34/2018-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 1705 in 1707 obe 
k. o. 2330 SELA NA KRASU 
 
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. 478-32/2018-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1785/1 k. o. 2333 
TEMNICA 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
 

Sklep št. 478-36/2018-1 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena na nepremičnini parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 478-35/2018-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 601/4, 608/1, 
608/3, 608/4 in 609/1 vse k. o. 2318 BILJE 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Sklep št. 478-37/2018-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1930/1, 1950/2, 
2278/4, 2291/6 in 2291/12 vse k. o. 2328 OPATJE SELO 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 11 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Točka 11 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnica Praznik, ki pove, da so društva, ki se ukvarjajo s kulturo, 
že pred časom na župana naslovilo dopis, ki se zadeva rebalansa. Zanima jo zakaj dopis ni 
bil obravnavan in ali so svetniki in svetnice z zadevo sploh seznanjeni? 
 
Župan pove, da je kultura eden izmed dejavnosti, ki jo občina sofinancira. Za kulturo so bila 
namenjena sredstva v proračunu tako kot do sedaj vsa leta. Poudari, da ve, da so potrebe 
velike, tako v kulturi, kot tudi v ostalih dejavnostih, ki jih občina sofinancira. Glede na to, da se 
rebalans sprejema sedaj, ko je leto že pri koncu, ne vidi možnosti, da bi povečanje postavke 
realizirali. Sredstva morajo razdeliti na podlagi razpisa in je v dveh mesecih nemogoče izpeljati 
vse postopke predvidene pri javnem razpisu. Zaradi navedenega so se odločili, da sredstev 
za postavki za kulturo niso spreminjali. Zavedati pa se je potrebno, da imajo enake težave in 
potrebe tudi ostala društva, ki se ukvarjajo z ostalimi dejavnostmi. Meni, da obstajajo dobre 
možnosti, da se bo povprečnina za občine povečala, s tem bo tudi možnost, da se povečajo 
sredstva za vsa društva. Potrebna bo tudi še razprava glede pravilnika o financiranju društev, 
kajti ob prvem poskusu ni bilo konsenza. Opozori, da so dobili tudi priporočila revizijske službe, 
ki zaostruje pogoje za društva, oz. zahteva temeljitejša poročila, zahtevke in priloge. Po 
pogovoru z revizorsko so se sicer dogovorili, da naj ostane način poročanja in financiranja 
enak, ker bi sicer bil sistem zelo zahteven za prostovoljno delo članov društev.  
 
Svetnik Urdih sprašuje kakšne aktivnosti glede Ruske jame? Gre namreč za namero za 
postavitev spominske table ob jami.  
 
Župan obrazloži kaj se je do sedaj dogajalo, pove, da je bil na privatnem obisku pri jami tudi 
veleposlanik Rusije. Že v lanskem letu so hoteli postaviti spominsko tablo, takrat pri jami 
Pečinki, ker Ruska jama še ni bila urejena. V lanskem letu se niso uspeli dogovoriti, ker je 
občina pogojevala, da je tabla postavljena v skladu s pogoji Zavoda za kulturno dediščino. 
Ponovno se je Ruski vojaški ataše oglasil na občini julija letos, ponovno so hoteli na hitro 
postaviti tablo, vendar je on vztrajal, da se tabla postavi skladno z vsemi predpisi. Dogovorili 
so se, da bo za izgled table poskrbela Fundacija poti miru  v Posočju. Danes pa so imeli na 
občini sestanek na to temo in se dogovorili, da bo Jamarsko društvo uredilo plato ob Ruski 
jami, občina bo zagotovila prb. 1.000 € za zemeljska dela, dogodek za postavitev table bo 24. 
novembra ob 11. uri, koordinacijo za program pa prevzame profesor Bojan Bratina. Pove, da 
je občina od vsega začetka podpirala projekt, vendar so vztrajali, da se upoštevajo vsi zakonski 
okviri. Postavitev informacijske table naj bi bila uvod v neke aktivnosti oz. Slovensko-Ruske 
dogodke, ki se bodo ob Ruski jami tudi vnaprej dogajali, tudi v povezavi z dogodkom ob Ruski 
kapelici pod Vršičem.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Merkun in pravi, da je presenečena, da bodo o točkah, ki so bile 
umaknjene iz dnevnega reda, razpravljali čez 14 dni, to je med volilno kampanjo, kar je po 
njenem mnenju neprimerno.  
 
Župan je mnenja, da obravnava teh točk nima nobene povezave z volilno kampanjo. Gre za 
redno delo občinskega sveta, ki ima mandat do imenovanja novega.  
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Razpravlja tudi svetnik Gajser, ki pove, da je dobil pripombo, da se video posnetki sej 
občinskega sveta ne oddajajo več v živo. Opozori tudi na pot, ki vodi od šole proti blokom, za 
katero so ukinjali javno dobro, ker se ni uporabljala, uporablja pa se steza, ki pa je neurejena 
in bi jo bilo potrebno urediti, oz. zanjo dobiti ustrezne rešitve. Pove tudi, da mu je prišlo na uho 
in upa, da ni res, da naj bi iz sredstev za župana financirali, oz. sofinancirali kraja, ki se je 
zgodila v cerkvi. Županu predlaga, da občinskemu svetu predstavi projekt OŠ Miren, svetniki 
namreč niso bili seznanjeni niti z izvedbenim delom projekta, niti s finančno konstrukcijo 
projekta, pa tudi ne s časovnico projekta.  
 
Župan odgovarja, da bodo v prihodnje poskrbeli za nov sistem snemanja.  Glede ukinitve 
statusa javnega dobra pove, da tista pot ni bila v funkciji, saj ni bila povezana naprej na 
naslednje javno dobro. Steza, ki se uporablja pa gre po privatnem zemljišču, za katero pa 
ostaja želja, da bi jo občina odkupila, ampak do sedaj se z lastnikom še niso uspeli dogovoriti. 
Lastnik zaenkrat dovoljuje prehod pešcem, ne dovoli pa prehoda z vozili. Absolutno zanika 
kakršno koli financiranje cerkve oz. predmetov, ki so bili ukradeni. Glede OŠ Miren župan pove, 
da je večkrat, tudi na seji občinskega sveta, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno za fazno 
gradnjo, obvestil je tudi, da je javni razpis objavljen za prvo fazo, za naslednje faze pa bodo 
razpisi v naslednjih obdobjih. Vsaka faza je tako zaključena celota. Na naslednji seji pa lahko 
izvedejo predstavitev samega projekta, imajo tudi finančno konstrukcijo, vendar je to samo 
ocena. Gotovo je to, da faze se med seboj ne pogojujejo in predstavljajo zaključene celote.  
 
Svetnica Majcen pritrdi izvajanju župana, da je občinski svet obveščal, je pa res, da bi bilo 
dobro, da bi občinski svet tudi videl projekt.  
 
Svetnik Ferfolja dodaja, da je bil projekt večkrat vključen v poročilo župana.  
 
Župan se strinja, da se občinskemu svetu pokaže kako izgleda projekt. Upa na to, da bo tudi 
Vlada RS ugotovila, da mora na tem področju kaj narediti, predvidene faze pri tem projektu 
lahko tudi pripeljejo do tega, da bodo pridobili sofinanciranje od države. Najboljše bi bilo, da bi 
se cel projekt izvedel naenkrat, vendar razmere ne dopuščajo. Glede na trenutno situacijo je 
fazna izvedba mogoča. Pove, da se v ponedeljek izteče rok za oddajo ponudb, šele takrat 
bodo videli ali bodo šli v izvajanje ali, torej ali bodo ponudbe ustrezne. V kolikor ponudbe ne 
bodo presegle predvidenih finančnih sredstev bodo pričeli z investicijo, sicer je potrebno razpis 
ponoviti.  
 
Podžupan Cotič opozori, da o šoli govorijo na občinskem svetu že 20 let, danes imajo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in meni, da je sedaj pravi čas, da pridejo do nove šole.  
 
Na vprašanje svetnika Gajserja ali lahko pričakujejo predstavitev projekta preden bo 
podpisana pogodba, župan pove, da je osnova za podpis pogodbe podpisan proračun. 
Odpiranje ponudb je 15.10., ne more pa vedeti ali bodo ponudbe ustrezne, lahko niti ne bo 
prišlo do podpisa pogodbe. Poudari tudi, da se ne more strinjati s trditvijo svetnika, da nimajo 
finančne konstrukcije, ker ta je bila predstavljena v postopku sprejemanja proračuna.  
  
Sejo je župan zaključil ob   19.45    uri.  
 
Zapisala                              Župan  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
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V Mirnu, 3.10.2018 
Številka: 9000-6/2018 
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