predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
2. redne seje seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 15. januarja 2019 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Jasmina Mihelj Marušič,
Nika Miško Nemec, Vesna Klančič, Suzana Černe, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Jože
Bezjak, Primož Nemec, David Cigoj, Sebastjan Budin, Matej Petejan.
Opravičeno odsotni: Tihomil Pahor
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora,
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin), Valter Pregelj (RTV SLO).
Župan pozdravi svetnike in svetnice in ostale prisotne.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predstavi dnevni red in predlaga, da se pri točki 6 doda alineja i) Sklep o imenovanju
članov sveta zavoda Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, ter da se
zamenja vrstni red točk, in sicer, da 13. točka postane 10. točka, vse ostale pa se ustrezno
preštevilčijo.
(ob 17.05 uri pristopi svetnica Suzana Černe).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem dnevnem redu:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;
2. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne
5.12.2018;
3. Poročila;
a) poročilo župana,
b) poročilo o realizaciji sklepov konstitutivne seje,
c) poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
4. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta OMK v mandatnem
obdobju 2018-2022;
a) Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije,
b) Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun,
c) Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo,
d) Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti,
e) Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo
občinskih glasil,
5. Imenovanje članov nadzornega odbora OMK v mandatnem obdobju 2018-2022;
a) Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora,
6. Imenovanje predstavnikov OMK v organih javnih zavodov, skladov in podjetij;
a.) Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka,
b.) Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica,
c.) Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma
Osnovno varstvo Nova Gorica,
d.) Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške,
e.) Sklep o imenovanju člana skupščine, nadomestnega člana skupščine ter
člana nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
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Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
g.) Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica,
h.) Sklep o imenovanju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v svet lokalnih
skupnosti CSD Severna Primorska,
i.) Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Javnega zavoda za turizem Občine
Miren-Kostanjevica
7. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica;
8. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
za leto 2019;
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Miren - Kostanjevica za volilno leto 2018;
10. Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava;
11. Potrditev sprememb Statuta Javnega zavoda za turizem Občine MirenKostanjevica;
12. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za
turizem Občine Miren-Kostanjevica;
13. Poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju MAR- NOV 2018 za pridobitev znaka
SLOVENIA GREEN DESTINATION;
14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

3

(ob 17.05 uri pristopi svetnik Sebastjan Budin)
Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne
5.12.2018
Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga
glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-12/2018
Občinski svet sprejme zapisnik Konstitutivne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica kot je bil predlagan.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

2
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a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v zadnjem mesecu, svetnike obvesti,
da bo Občina Miren-Kostanjevica nosilka dneva reke Soče, ki je 14. oktobra. Dve leti bo
občina nosilka projekta, koorodinator za vse dejavnosti bo osnovna šola, pozvani pa bodo
tudi ostali akterji, izvajale pa se bodo različne dejavnosti in aktivnosti na to temo, predvsem v
smislu ozaveščanja.
b) poročilo o realizaciji sklepov konstitutivne seje; župan pove, da so sklepi realizirani,
predlaga razpravo, vendar se nihče ne prijavi, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
sklep št. 9000-12/2018
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov konstitutivne seje Občinskega
sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

c) poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; poročila ni.
Ad 4 Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta OMK v mandatnem obdobju
2018-2022
Župan obrazloži postopek imenovanja odborov in komisij, postopek je določen s poslovnikom
a) Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije
I.
Statutarno-pravna komisija sveta ima predsednika, namestnika in tri člane.
II.
V komisijo se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Za predsednika:
Jasmina Mihelj Marušič, Opatje selo 25 c, 5291 Miren
za namestnika:
Bogomir Nemec, Orehovlje 40 a, 5291 Miren
za člane:
Istok Saunig, Bilje 34 b, 5292 Renče
Kristjan Saksida, Orehovlje 34 b, 5291 Miren
Sebastjan Budin, Miren 58 c, 5291 Miren
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Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

b) Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
I.
Odbor za gospodarstvo in proračun ima predsednika, namestnika in pet članov.
II.
V odbor se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Zvonko Ferfolja, Korita na Krasu 4 a, 5296 Kostanjevica na Krasu
Matjaž Mozetič, Miren 104, 5291 Miren
Primož Nemec, Bilje 187 a, 5292 Renče
Jože Bezjak, Orehovlje 62, 5291 Miren
Martin Švagelj, Korita na Krasu 12, 5296 Kostanjevica na Krasu
Stojan Cotič, Opatje selo 20, 5291 Miren
Tanja Šubic, Miren 14 a, 5291 Miren

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

c) Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
I.
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo ima predsednika, namestnika in pet članov.
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V odbor se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Matevž Marušič, Opatje selo 75, 5291 Miren
Suzana Černe, Bilje 188 b, 5292 Renče
Aleš Batistič, Miren 219 a, 5291 Miren
Jasmina Mihelj Marušič, Opatje selo 25 c, 5291 Miren
Jelka Majcen, Miren 117 a, 5291 Miren
Stanko Mužina, Orehovlje 27 c, 5291 Miren
Stojan Cotič, Opatje selo 20, 5291 Miren

Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

d) Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
I.
Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika, namestnika in pet članov.
II.
V odbor se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Suzana Černe, Bilje 188 b, 5292 Renče
Vesna Klančič, Miren 36, 5291 Miren
Suzi Zavadlav, Opatje selo 1 c, 5291 Miren
Primož Nemec, Bilje 187 a, 5292 Renče
Pavel Pahor, Opatje selo 72 e, 5291 Miren
David Cigoj, Lipa 11, 5296 Kostanjevica na Krasu
Karla Žniderčič, Bilje 148, 5292 Renče

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0
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e) Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih
glasil
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi. Pove, da so na izredni seji tega dne sprejeli spremembo
sestave komisije in namesto Tanje Čermelj predlagajo Mitjo Ambrožlja.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega
glasila
I.
Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila ima predsednika,
namestnika in tri člane.
II.
V komisijo se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Za predsednika:
Za namestnika:
Za člane:

Nika Miško Nemec, Bilje 34 g, 5292 Renče
Matej Petejan, Miren 141, 5291 Miren
Mitja Ambroželj, Orehovlje 1 j, 5291 Miren
Laura Frančeškin, Kostanjevica na Krasu76/b, 5296 Kostanjevica na
Krasu
Matevž Marušič, Opatje selo 75, 5291 Miren

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Ad 5 Imenovanje članov nadzornega odbora OMK v mandatnem obdobju 2018-2022
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica
V nadzorni odbor se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo:
Za predsednika:
Peter Budin, Miren 58 b, 5291 Miren
Za namestnico:
Andreja Brecelj Silič, Orehovlje 30/a, 5291 Miren
Za člane:
Vesna Mržek, Opatje selo 4 c, 5291 Miren
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Silvestra Pantelič, Miren 168 L, 5291 Miren
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

1

Ni glasoval/a

0

Ad 6 Imenovanje predstavnikov OMK v organih javnih zavodov, skladov in podjetij
a) Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta
Bevka
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka, Silvestra Medveščka, Miren 111, 5291 Miren, za obdobje petih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

b) Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Javnega zavoda Ljudska univerza Nova
Gorica
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Ljudska univerza
Nova Gorica, za obdobje štirih let, Zdravka Staniča, Miren 142 D, 5291 Miren.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
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Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

c) Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma Osnovno
varstvo Nova Gorica
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Javnega zavoda zdravstvenega doma
Osnovno varstvo Nova Gorica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za članico v svet zavoda Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica, Suzano Černe, Bilje 188 b, 5292 Renče, za obdobje štirih let
s pričetkom na dan 22.1.2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

d) Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške
I.
Za članico Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške se imenuje
Andrejo Brecelj Silič, Orehovlje 30/a, 5291 Miren, za obdobje 4 let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
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Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

e) Sklep o imenovanju člana skupščine, nadomestnega člana skupščine ter člana
nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d. o. o.
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana skupščine javnega podjetja
Kraški vodovod Sežana d. o. o. Matjaža Mozetiča, Miren 104, 5291 Miren, za obdobje 4 let, z
vezanostjo na članstvo v Občinskem svetu Občine Miren - Kostanjevica oz. delo v Občinski
upravi Občine Miren - Kostanjevica.
II.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za nadomestnega člana skupščine
javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d. o. o., Vesno Klančič, Miren 36, 5291 Miren, za
obdobje 4 let, z vezanostjo na članstvo v Občinskem svetu Občine Miren - Kostanjevica oz.
delo v Občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica.
III.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana nadzornega sveta javnega
podjetja Kraški vodovod Sežana d. o. o., Aleša Batističa, Miren 219 a, 5291 Miren, za
obdobje 4 let s pričetkom na dan 22.1.2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

f) Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
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sklepu
Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Javnega zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za članico v svet zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica Doro Masten, Vojščica 41 a, 5296 Kostanjevica na
Krasu, za obdobje štirih let s pričetkom na dan 22.1.2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

g) Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Goriška lekarna
Nova Gorica, Primoža Nemca, Bilje 187 a, 5292 Renče, za obdobje štirih let s pričetkom na
dan 22.1.2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

h) Sklep o imenovanju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v svet lokalnih
skupnosti CSD Severna Primorska
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
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CSD Severna Primorska
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za predstavnika Občine MirenKostanjevica v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska, Marka Štanto, Miren 156,
5291 Miren, za obdobje štirih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Javnega zavoda za turizem Občine
Miren-Kostanjevica
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slednja
predlaga imenovanje kot sledi.
i)

Na poziv župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Javnega zavoda za turizem Občine MirenKostanjevica
I.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana sveta Zavoda za turizem
Občine Miren-Kostanjevica Matevža Marušiča, Jože Bezjak ter Aleš Batistič za obdobje 4
let, z vezanostjo na članstvo v Občinskem svetu Občine Miren - Kostanjevica
II.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica imenuje za člana sveta Zavoda za turizem
Občine Miren-Kostanjevica Nevenko Vuk za obdobje 4 let, z vezanostjo na delo v Občinski
upravi Občine Miren - Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Ad 7 Soglasje k imenovanju direktorja
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

javnega

zavoda

Zdravstveni

dom
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je bil edini kandidat predlagan s strani sveta zavoda, ter da mu je komisija izrekla podporo in
tako predlaga tudi občinskemu svetu.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-0085/2018-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem mag. Darka
Tomšiča, univ. dipl. ekon., stanujočega Vipolže 12, Dobrovo v Brdih, za direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za obdobje
štirih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 8 Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
za leto 2019
Župan predstavi plan dela in terminski koledar, ki je sestavni del gradiva. K razpravi se ni
prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-21/2018-1
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Plan dela in terminski koledar sej
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Miren - Kostanjevica za volilno leto 2018
Uvodne obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Aleš Batistič poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je
predlog podprla, dodatno pove, da je svetnik Bogomir Nemec predlagal pravni službi
občinske uprave, da pripravi enoten obrazec na katerem bi poročali tako organizatorji volilne
kampanje za župana in za občinski svet.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 007-0001/2019-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
12

predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren Kostanjevica za volilno leto 2018
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 10 Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Nevenka Vuk.
Svetnica Suzana Černe sprašuje ali je primerno, da ima Občina Miren-Kostanjevica višjo
turistično takso kot sosednja Občina Šempeter-Vrtojba?
Nevenka Vuk pove, da so višino takse usklajevali z vsemi občinami, predvsem pa s tistimi,
katerih turistična ponudba zajema tudi podeželje. Občina Šempeter-Vrtojba ima samo en
hotel in iz tega naslova večinoma turistično takso. Z ostalimi občinami pa so bili enotnega
mnenja.
Župan doda, da ima MONG dve različni tarifi, višjo za področje mesta in nižjo za področje
podeželja.
Svetnica Suzana Černe meni, da bi bilo bolj primerno začeti z nižjo takso in jo višati takrat,
ko bo turistična ponudba v naši občini bolj konkurenčna. Pove, da sama zelo veliko potuje in
take informacije ji zelo veliko pomenijo.
Nevenka Vuk pove, da so ceno usklajevali tudi s ponudniki. Tehtali so tudi to kako turista čim
več časa zadržati tukaj, zato je pretehtalo stališče, da se turistom raje ponudi ugodnost
polovične oprostitve plačila takse, v primeru, da ostanejo več kot 5 nočitev. Podatki glede
števila nočitev pa se razhajajo, ponudniki pravijo, da ostajajo dlje časa, statistika pa govori
drugače.
Svetnica Suzana Černe doda še, da je povprečno število nočitev turistov na nivoju Slovenije
manj kot 5.
Svetnik Primož Nemec predlaga, da bi bilo smiselno razmisliti o temu, da bi imeli dve tarifi,
eno za sezono, eno za izven sezone.
Župan pove, da se bodo pripombe upoštevale za drugo branje odloka, dodaja pa še, da je
sezona v Občini Miren-Kostanjevica celo leto, tudi po prijavljenih nočitvah ni zaznati mrtve
sezone.
Svetnik Zvonko Ferfolja meni, da je zelo pomembno, da so bili v razpravo vključeni tudi
ponudniki.
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destinacije, po prejšnjem sistemu je namreč vsaka občina posebej določala višino takse.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0008/2018
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o turistični in promocijski
taksi v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Glede na to, da poročevalka se ni še pridružila seji, župan predlaga, da se točka Pobude in
vprašanja premakne kot 11. točka, ostale se preštevilčijo.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu.
Sklep št. 9000-1/2019
Občinski svet sprejme sklep, da se spremeni vrstni red točk dnevnega reda, in sicer
tako, da 14. točka postane 11. točka, ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 11 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Aleš Batistič in sprašuje kaj se bo v prihodnje naredilo
glede obrtnih con. Kolikor ve so cone dokaj zasedene in po njegovem mnenju bi bilo
potrebno zagotoviti še kakšno zemljišče v dolini za ta namen.
Župan pritrdi, da so obrtne cone dokaj zasedene, kolikor ve, je nekaj parcel prostih še v
obrtni coni Bilje 2. Tudi v obrtni coni Bilje 1 so proste parcele, vendar niso komunalno
urejene, tam je tudi problem dostopne ceste. Prosto je tudi zemljišče ob obvoznici v Mirnu.
Nobeno od teh pa ni v lasti občine. Za odpiranje novih obrtnih con je potrebna sprememba
občinskega prostorskega načrta, na Krasu zemljišča niso primerna, ker je pretežni del Krasa
zaščiten z Naturo 2000, v dolini pa ne kaže, da bi se lahko kmetijskim zemljiščem spremenila
namembnost. Velika potreba, predvsem v Mirnu, je tudi po parcelah za individualno gradnjo.
Upa, da bo vsaj prodaja zemljišč v obrtni coni Bilje 2 stekla, saj je cona komunalno
opremljena. Področje Vate v Mirnu ni več namenjeno proizvodni dejavnosti, namenjeno je
večstanovanjskih gradnji in storitvenim dejavnostim.
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je še vedno v lasti Župnije Miren, ter sprašuje ali bo ostala praksa, da bo občinski svet
obravnaval tudi realizacijo sklepov ter pobud in vprašanj iz prejšnjih sej?
Župan pritrdi glede pobud in vprašanj. Glede pokopališča pa pove, da je Župnija Miren
podala predlog za ureditev oz. odkup. Potrebna sredstva bodo vključena v proračune za
naslednja leta.
Svetnik David Cigoj opozori, da je po Krasu postavljenih veliko usmerjevalnih tabel, vendar
so pretežno že dotrajane. Gre za table konjeniških poti in poti miru.
Nevenka Vuk pove, da so bile nove table naročene in bodo zamenjane v kratkem, seveda v
okviru sredstev, ki so bile predvidene v proračunu. Vse ne bodo zamenjane sedaj,
zamenjavo se bo izvedlo postopoma.
Svetnica Suzana Černe predlaga, da se razmisli o postavitvi tabel z ledinskimi imeni po
posameznih krajih v občini. Meni, da gre za pomembno kulturno dediščino, ki bo sicer šla v
pozabo.
Župan meni, da je predlog dober in ga je potrebno celovito proučiti za celotno občino. O
označevalnih tablah govorijo že vrsto let, od tabel ob vhodih v občino, kakor tudi ostalih
označevalnih in informacijskih tablah. Prav je, da je naredi oceno in postavi prioritete,
zagotovo pa je potrebno tudi proučiti možnost pridobiti sredstva na kakšnem razpisu.
Svetnik Primož Nemec razpravlja o največjemu projektu, ki čaka občino v prihodnjem času,
izgradnji šole in telovadnice. Predlaga in prosim, če je le mogoče, da se celoten projekt
predstavi novemu občinskemu svetu, kar nekaj je novih svetnikov, ki s projektom niso
seznanjeni. Meni, da bi morala biti predstavitev pred prvim branjem proračuna.
Župan se strinja, pove, da je planirana predstavitev tudi na šoli za starše. Pove, da je
pridobljeno gradbeno dovoljenje za fazno gradnjo, DIIP pa se pravkar pripravlja. DIIP bo
moral občinski svet sprejeti, predstavitev pa bo zagotovo organizirana med prvim in drugim
branjem proračuna.
K razpravi se nato prijavi svetnik Matevž Marušič in sprašuje glede ceste širitve ceste v
Kostanjevici in Vojščici ter glede izgradnje krožišča v Opatjem selu. Prav tako pove, da se je
svet KS Opatje selo, upoštevajoč zadnje dogodke, odločili, da bi bilo nujno ograditi
prireditveni prostor v Opatjem selu.
Župan pove, da je širitev ceste na Vojščici najbolj daleč, v državnem proračunu je 42 tisoč €,
izbran je tudi že izvajalec za projektno dokumentacijo, upa, da bo koncem tega leta oz. v
začetku naslednjega leta investicija začeta. Za Kostanjevico je projektna naloga za
obračališče pripravljena, za širitev pa je projektna naloga v izdelavi. Za izgradnjo krožišča v
začetku Opatjega sela, iz smeri Kostanjevica na Krasu, je projektna naloga tudi pripravljena
in predvideva tudi izgradnjo pločnika. Pove, da bo v naslednjih dveh tednih imel sestanek na
DRSI in bo na naslednji seji lahko že kaj več povedal. Krožišče Križ Cijan teče, naslednja
investicija DRSI v naši občini pa bo na Vojščici. Župan pove, da je bil seznanjen kaj se je

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
15

predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dogajalo na prireditvenem prostoru v Opatjem selu in se strinja, da se zaščiti, predlaga pa,
da se zaščiti z namenom prepovedi dostopa z vozili.
Svetnik Matjaž Mozetič razpravlja glede wi-fi v občini, meni da bi bilo smiselno to vzpostaviti
postopoma po celi občini.
Župan pove, da so kandidirali na razpis za javne stavbe, vendar niso bili uspešni. To je bil
evropski projekt. Poudari, da bodo nadalje spremljali razpise, ampak moramo biti realni, vsej
projektov ne bo mogoče realizirati.
Nevenka Vuk pove, da je bil omenjeni razpis odprt 3 dni, na razpolago je bilo 2000
voucherjev za celo Evropo. Na žalost naša občina ni bila izbrana, razpis je bil nastavljen po
principu »kdor prvi pride, prvi melje«.
Svetnica Vesna Klančič sprašuje ali občina kaj razmišlja o selitvi oddajnika, ki je nameščen
pri šoli, vrtcu in zdravstvenem domu.
Župan pove, da se lahko pozanimajo, ampak smo se pravkar pogovarjali o wi-fi, brez
oddajnikov pa ni prave pokritosti niti za telefonijo. Poiskati je potrebno neko zdravo sredino,
da bo vsemu zadoščeno, brez oddajnikov na žalost ni pokritosti.
Svetnica Suzana Černe pove, da je dobila informacijo o nekem sporu glede oddaje zemljišča
v najem in sprašuje ali se ta zadeva kaj rešuje. Prav tako pove, da je ugotovila, da po
izgradnji hidroelektrarne na Vipavi, dostopa do Vipave v Biljah ne bo več. Ostala bo samo še
ena možnost na začetku Bilj, pri frnaži in naj se občina angažira, da se ta dostop ohrani.
Meni, da je to pomembno tudi iz vidika turizma, kot npr. supanje po Vipavi, ko je potrebno
dostopno in izstopno mesto.
Glede parcele v najemu župan pove, da je bila sklenjena pogodba po predpisanem
postopku, tudi s soglasjem krajevne skupnosti. V interesu občine je, da se spor reši, dostop
do Vipave pa mora biti kljub temu omogočen. Tudi na izvajanje svetnika Primoža Nemca
pove, da občina obvesti zainteresirano javnost o nameri za oddajo zemljišča v najem z
objavo na oglasni deski. Dodatno še pove, da občina lahko odloča o zemljiščih, ki so v njeni
lasti, ne mora pa vplivati na druge lastnike. Na razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa
poda soglasje tudi občinski svet skozi načrt razpolaganja, ki je sprejet s proračunom.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan zaključi to točko.
Ad 12 Potrditev sprememb Statuta Javnega zavoda za turizem Občine MirenKostanjevica
Uvodne obrazložitve poda Ariana B. Suhadolnik, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Zvonko Ferfolja pove, da so spremembe obravnavali tudi na svetu zavoda in podali
soglasje.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-2/2018-13
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Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 13 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za
turizem Občine Miren-Kostanjevica
Uvodne obrazložitve poda Ariana B. Suhadolnik, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Zvonko Ferfolja pove, da so pravilnik obravnavali tudi na svetu zavoda in podali
soglasje.
K razpravi se prijavi svetnik Primož Nemec, ki meni, da bi morale biti pri direktorju daljše
delovne izkušnje pri vodenju, prav tako bi moral imeti tudi delovne izkušnje na področju
kulture, saj je naša občina bogata s kulturno dediščino.
Ariana B. Suhadolnik pove, da je to delovno mesto namenjeno pokrivanju temeljne
dejavnosti zavoda, ki je turizem, del namenjen kulture pa je pokrit s strokovnimi kadri, kar
izhaja iz prilog pravilnika. Pravi tudi, da so to živi dokumenti, ki se jih lahko kadar koli
spremeni, če se pokaže potreba.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-2/2018-14
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Pravilniku o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za turizem Občine MirenKostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 14 Poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju MAR- NOV 2018 za pridobitev znaka
SLOVENIA GREEN DESTINATION
Uvodne obrazložitve poda Ariana B. Suhadolnik, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Župan dodaja, da je res vesel, da je gostilna Kogoj iz Bilj tudi začutila priložnost in je
ponosen, da so dobili znak Zeleni ključ.
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ohranjanje kulturne dediščine, po drugi strani pa se dogaja degradacija. Pove, da se je z
obnovo ceste proti Kostanjevici uničilo suhe zidove, ki so bili ob cesti na obeh straneh. Suhi
zidovi so pa pravkar pristali na Unescovem seznamu dediščine. Prav tako se sprašuje
kakšno moč ima Občina Miren-Kostanjevica, da se ne bi ponavljale fluorescentne fasade na
hišah v občini. Meni, da bi morali naše ljudi poučiti o kulturni dediščini v naših krajih, ljudje na
žalost tega ne poznajo, še vedno se dogajajo veliki grehi.
Župan pove, da kar zadeva gradnje objektov so omejitve v OPN-ju, vendar se na žalost ob
rekonstrukcijah zgodijo tudi take stvari.
Svetnica Suzana Černe pove, da je bilo v te dokumente vloženega res veliko dela in pohvali
pripravljavce. Meni tudi, da je potrebno vse deležnike v turizmu vključiti v vse aktivnosti na to
temo.
K razpravi se dodatno ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep št. 007-2/2018-12
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o izvedenih
aktivnostih v obdobju MAR- NOV 2018 za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN
DESTINATION Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Seja se je zaključila ob 19. uri.

Datum: 31.1.2019
Številka: 9000-1/2019

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan
Mauricij Humar
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