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

ki je bila 19. februarja 2019 ob 17.  uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Jasmina Mihelj Marušič, 
Vesna Klančič, Suzana Černe, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Jože Bezjak, Primož Nemec, 
David Cigoj, Sebastjan Budin, Matej Petejan.   
Opravičeno odsotni: Tihomil Pahor in Nika Miško Nemec. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Maja Skok Možina 
(zapisnikar), Marta Pavlin k točki 6, Blanka Šuler k točki 8, mag. Ariana B. Suhadolnik k točki 
9 in 10., Nevenka Vuk k točki 11., 15. in 16., Mirjam Klančič k točki 15. in 16, Urška Velikonja 
k točki 15., 16. in 17.  
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin), Ingrid Kašca Bucik (RTV SLO) in Alenka 
Ožbot Klančič (Primorske novice).  
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice in ostale prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 13 
svetnikov in je tako sklepčnost zagotovljena.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi dnevni red in pove, da umika točke 12., 13. in 14. , vse ostale pa se 
ustrezno preštevilčijo. Glede na to, da se nihče ni prijavil k razpravi, predlaga glasovanje o 
spremenjenem dnevnem redu in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne 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 2. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica, 
6. Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2018, 
7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine 

Miren-Kostanjevica,   
8. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in 

nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica,    
9. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za 

turizem Občine Miren-Kostanjevica, 
10. Plan dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020, 
11. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. 

obravnava in sprejem,    
12. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – prva 

obravnava: 

 Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 z obrazložitvijo, 

 splošni del proračuna za leto 2019,  

 posebni del proračuna za leto 2019, 

 načrt razvojnih programov za leta 2019-2022,  
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 načrt stvarnega premoženja 2019, 

 kadrovski načrt 2019, 
13. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – prva 

obravnava: 

 Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 z obrazložitvijo, 

 splošni del proračuna za leto 2020,  

 posebni del proračuna za leto 2020, 

 načrt razvojnih programov za leta 2020-2023,  

 načrt stvarnega premoženja 2020, 

 kadrovski načrt 2020, 
14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  lokalnega pomena-javnega 

dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 7/14, 7/16, 7/18 in 7/20 
vse      k. o. 2324 OREHOVLJE, 

15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(ob 17.05 uri pristopi svetnik Sebastjan Budin) 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta 

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

Sklep št. 9000-1/2019 
Občinski svet sprejme zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica kot je bil predlagan. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 3 Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v obdobju od prejšnje seje.   
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta; / 
c) poročila članov svetov zavodov: Svetnik Primož Nemec pove, da bodo imeli prvo sejo 
sveta zavoda JZ Goriška lekarna Nova Gorica. Pove, da bodo obravnavali prijave na 
razpisano delovno mesto direktorja zavoda, na izbiro pa bo moral podati soglasje tudi 
občinski svet. Pove, da se sprašuje glede določil odloka o ustanovitvi zavoda glede 
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direktorja, saj nedavno sprejet odlok določa samo direktorja zavoda, ne pa tudi pomočnika, o 
čemer govori zakon.  
 
Župan pove, da so o tem razpravljali tudi pri sprejemanju odloka, dobili so tudi obrazložitev 
ministrstva, ki pravi, da manjši zavodi, kar Goriška lekarna tudi je, ne potrebujejo direktorja in 
strokovnega direktorja, ampak je dovolj ena oseba v obeh funkcijah. Tudi ekonomsko je ta 
sistem bolj vzdržen.  
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 2. redne seje: Župan pove, da so 
bili vsi odgovori podani že na seji.  
 

Ad 4 Pregled realizacije sklepov 

Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi 
realizirani, kot je navedeno v gradivu.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu:  
 

Sklep št. 9000-1/2019 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 2. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 5 Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 

Sklep št. 1002-0005/2019-1 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi imenovane člane uredniškega 
odbora občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica, ki so: 
1. Sonja Cijan, Miren 142d, 5291 Miren, 
2. Ivanka Kosta, Bilje 141, 5292 Renče, 
3. Špela Sušanj, Opatje selo 7e, 5291 Miren, 
4. Nataša Kolenc, Lipa 11, 5296 Kostanjevica na Krasu, 
5. predstavnik občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
II. 
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Sklep št. 1002-0005/2019-2 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi imenovano odgovorno urednico 
občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica, Marto Pavlin, Miren 142d, 5291 Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 6 Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2018 

 Poročilo poda Marta Pavlin in pove, da so izčrpno poročilo svetniki dobili v gradivu, zato bo 
poskušala strniti informacije.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Matjaž Mozetič, ki najprej pohvali glasilo. Vpraša kolikor 
stane oglaševanje v glasilu? 
 
Marta Pavlin pove, da je cenik objavljen na spletni strani.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu:  
 

Sklep št. 9000-2/2019 
Občinski svet se seznani z Letnim poročilom o občinskem glasilu za leto 2018 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine 
Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Nikolaja Munih, ravnateljica OŠ 
Miren in računovodkinja OŠ Miren, Majda Obreza.  
 
Svetnica Suzana Černe poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki je sestavni del 
gradiva. Pove, da odbor predlaga občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Bogomir Nemec, ki pravi, da so ga zmotila določila 4. člena 
predlaganega sklepa. Člen govori o olajšavah za reševanje stanovanjskega problema 
družine. Opozori, da obstajajo tudi drugi načini in možnosti reševanja stanovanjskega 
problema družine.  
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Župan pove, da če je posamični primer podprt z ustreznimi dokazili (pogodba, ipd.) se 
olajšava upošteva. Na vprašanje svetnika Primoža Nemca odgovori, da tudi najemnina ni 
podlaga za to olajšavo.  
 
K razpravi se nadalje ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 
 

SKLEP št. 602-0001/2019 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-
Kostanjevica 
 

1. člen  
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren-Kostanjevica 
znašajo mesečno na otroka:   

Program  

Dnevni program (9 ur) – 1. Starostno obdobje 480,00 EUR 

Poldnevni program (6 ur) - 1. Starostno obdobje 384,00 EUR 

Poldnevni program (4 ure) brez kosila - 
1. Starostno obdobje 

307,00 EUR 
 

 

 

Dnevni program (9 ur) - 2. Starostno obdobje 380,00 EUR 

Poldnevni program (6 ur) - 2. Starostno obdobje 304,00 EUR 

Poldnevni program (4 ure) brez kosila - 
2. Starostno obdobje 

243,00 EUR 

 

Dnevni program (9 ur) – kombiniran oddelek 400,00 EUR 

Poldnevni program (6 ur) - kombiniran oddelek 320,00 EUR 

Poldnevni program (4 ure) brez kosila - 
kombiniran oddelek 

256,00 EUR 

 
2. člen 

4-urni program se zaključi ob 11.30. 
6-urni program se zaključi ob 13.00. 
9-urni program se zaključi po urniku vrtca. 
 

3. člen 
Cena 10. ure varstva znaša 1,50 EUR. 

4. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Miren-Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega 
problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred. 
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi 
odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski 
problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja 
dokazila: 
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- Kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše na območju Občine Miren-Kostanjevica ali gradbeno dovoljenje za 
gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Miren-Kostanjevica, 

- Namensko kreditno pogodbo in 
- Potrdilo banke o višini anuitete kredita. 

 
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni 
center za socialno delo. 
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.  
 

5. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Miren-Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka kadarkoli v tem obdobju, vendar najmanj za skupno 30 
zaporednih koledarskih dni in največ za skupno 60 zaporednih koledarskih dni. Počitniška 
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta 
oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo 
starši plačajo 50% od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki 
imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za 
otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. V 
obdobju med junijem in septembrom prehajanje iz programa v program ni možno. 
 

6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Miren-Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene 
odsotnosti otroka in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. 
Dodatno znižanje plačila iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo najkasneje v roku 5 
dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Za dneve 
odsotnosti iz zdravstvenih razlogov starši plačajo 50% od njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda. 

 
7. člen 

Staršem šoloobveznih otrok, za katere je Občina Miren-Kostanjevica po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1.7. v tekočem letu.  
 

8. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 4., 5., 6. in 7. člena tega sklepa lahko 
uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca. 
 

9. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 4., 5., 6. in 7. člena tega sklepa veljajo 
samo za otroke, ki so vključeni v vrtec na območju Občine Miren-Kostanjevica (Miren, Bilje, 
Opatje selo, Kostanjevica na Krasu). 
 

10. člen 
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Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, 
v katerega je otrok vključen in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni. 
 

11. člen 
Občina Miren-Kostanjevica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in 
rezervacije po tem sklepu. 

12. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica št. 602-0004/2017 
z dne 20.9.2017 (Uradni list RS, št. 55/2017).  

13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 1.3.2019 dalje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in 
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Blanka Šuler, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Statutarno-pravne komisije poda svetnica Jasmina Mihelj Marušič. Pove, da je  
komisija podprla odlok in sprejela naslednji sklep:  
Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da 
sprejme predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica z 
naslednjo spremembo:  
»Spremeni se 1. odstavek 4. člena odloka naj se glasi::  

 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 EUR za 
pravne osebe in 500 EUR za fizične osebe; 

 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR za 
pravne osebe in 1.000 EUR za fizične osebe; 

 za omogočanje začasne rabe prostora 1.000 EUR za pravne osebe in 500 EUR 
za fizične osebe.« 

 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda svetnik Matevž Marušič, ki pove, da je 
odbor sprejel naslednji sklep:  
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu Občine Miren-
Kostanjevica, da sprejme predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo 
namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-
Kostanjevica z naslednjo spremembo:  
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»Spremeni se 1. odstavek 4. člena odloka naj se glasi::  

 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 EUR za 
pravne osebe in 500 EUR za fizične osebe; 

 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR za 
pravne osebe in 1.000 EUR za fizične osebe; 

 za omogočanje začasne rabe prostora 1.000 EUR za pravne osebe in 500 EUR 
za fizične osebe.« 

K razpravi se na povabilo župana ni prijavil nihče, zato župan najprej predlaga glasovanje o 
sprejemu odloka po skrajšanem postopku, in sicer:  
 

Sklep št. 007-0022/2018 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita 1. in 2. branje Odloka o taksi za 

obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica, ter se odlok sprejme po skrajšanem 

postopku. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Sklep št. 007-0022/2018 
Občinski svet sprejme spremembo 1. odstavka 4. člena odloka, ki se glasi:  

 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 EUR 
za pravne osebe in 500 EUR za fizične osebe; 

 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR za 
pravne osebe in 1.000 EUR za fizične osebe; 

 za omogočanje začasne rabe prostora 1.000 EUR za pravne osebe in 500 
EUR za fizične osebe.« 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

 
Sklep št. 007-0022/2018-1 

Občinski svet sprejme O D L O K o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 
namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-

Kostanjevica z vključenimi spremembami 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 9 Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za 
turizem Občine Miren-Kostanjevica 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda v. d. direktorice javnega zavoda Ariana B. 
Suhadolnik.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-2/2018-19 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Spremembam Pravilnika o 

sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za turizem občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 10 Plan dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 

Uvodne obrazložitve plana dela, ki so sestavni del gradiva, poda v. d. direktorice javnega 
zavoda Ariana B. Suhadolnik.  
Dodatno obrazložitev poda še župan, ki pove, da se zadeve razvijajo v pravo smer, ter da je 
povezovanje z deležniki in širšo okolico, kakor tudi zavodi v okolici, nujno in prava odločitev.  
 
Najprej se k razpravi prijavi svetnik David Cigoj, ki najprej pohvali delovanje vršilke dolžnosti. 
Pove pa tudi, da je poslal kolegom svetnikom in svetnicam poslal dopis glede predvidenega 
števila zaposlitev na zavodu. Ne strinja se, da se takoj zaposli toliko delavcev, pravzaprav 
sam predlaga, da naj bo najprej zaposlen samo direktor, ne nazadnje imamo na občinski 
upravi tudi zaposlenega višjega svetovalca za gospodarstvo in turizem. Rast števila 
zaposlenih bi bila v prihodnje sorazmerna z rastjo turizma v občini ter prihodki zavoda. Tudi 
glede povezovanja meni, da je potrebno povezovanje s destinacijo Kras in destinacijo 
Vipavska dolina izkoristiti v namen zmanjševanja stroškov. Z vso odgovornostjo do javnih 
sredstev predlaga, da so tudi do turizma oziroma investiranja v turizem previdni, zmerni, in 
da se pristopa postopoma.  
 
Župan dodaja, da je sam pismo prejel, potem, ko so mu kolegi svetniki slednje poslali. Pri 
prebiranju pa, da je ugotovil, da gre za veliko mero nerazumevanja, ter da ga je pismo 
začudilo. Vendar pove, da so vedno pripravljeni podati ustrezne informacije. Kar zadeva 
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sodelavke za turizem pove, da od avgusta 2017 opravlja tudi dela vodenje projektov in to 
zelo uspešno, upoštevajoč uspešnost na razpisih. Kar zadeva sredstva za zavod pove, da so 
to vsa sredstva, tudi tista, ki jih je doslej namenjala občina za stroške obrazovanja pomnika 
na Cerju (npr. plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih tekočih stroškov).  
 
Svetnik Jože Bezjak pove, da ga je pismo prav razburilo, saj je vsebovalo veliko neresnic in 
netočnosti, da ne reče celo osebnih žalitev.  
 
Svetnik David Cigoj vpraša v kolikšnem času naj bi se te zaposlitve izvedle.  
 
Ariana B. Suhadolnik pove, da lahko tudi nikoli, če za to ne bo pogojev. Meni, da je vseeno 
potrebno priznati nek napredek, kar je razvidno tudi od števila nočitev. Sama je namreč na to 
zelo ponosna in meni, da bi morali biti tudi svetniki.  
 
K razpravi se prijavi tudi podžupan Zvone Ferfolja, ki izrazi podporo delovanju zavoda in 
meni, da je na dobri poti. Pravi, da svetniku Cigoju ne gre zameriti, saj najbrž ob pisanju 
pisma ni imel dovolj informacij.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Primož Nemec, ki pove, da glede na izkušnje vršilke dolžnosti, ni 
pričakoval nič manj kot to. Pogreša pa malo daljši plan dela, prav zaradi tega, da vidi kakšna 
je tendenca razvoja. Začetki so za vsako zadevo težki, vendar meni, da dodatne zaposlitve 
so potrebne. Pri pregledu dinamike sredstev pa misli, da so sredstva predvidena za 
promocijo premajhna, vendar je najbrž res, da vsega naenkrat se ne da narediti. Izpostavi 
dobrodelno tekmo v Biljah, ker meni, da bi moral biti zavod zelo prisoten, predvsem kar 
zadeva promocijo. Naslednji projekt v katerem meni, da bi moral zavod sodelovati je 
Evropska prestolnica kulture. 
 
Župan pove, da so se že v prejšnjem mandatu pogovarjali glede EPK in so bili vsi župani 
mnenja, da je to tudi regijski projekt, ter da se v primeru, če projekt dobijo, poskuša iztržiti 
čim več. Tudi sestanki na to temo so se že odvijali in Občina Miren-Kostanjevica sodeluje.  
 
Ariana B. Suhadolnik doda, da dolgoročni plan  naredi direktor, tega ne dela vršilec dolžnosti.  
 
K razpravi se nadalje prijavi svetnica Suzana Černe, ki najprej pohvali opravljeno delo in 
verjame, da bodo vključili tudi dobrodelno tekmo v plan dela v prihodnje. Hkrati pa pove, da 
razume tudi svetnika Davida Cigoja, razume skrb glede zaposlovanja v javnem sektorju, zato 
se tudi ona strinja, da je potrebno tukaj biti zelo previdni.  
 
Župan dodaja, da zavod je generator turizma, povezuje deležnike in ustvarja pogoje. Prav je, 
da se o zavodu razpravlja, vendar meni, da bi morali razpravljati tudi o ostalih zavodih, 
katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina. Tudi pri teh so možnosti za izboljšave. 
Pomembno je tudi, da se začne delati na ekologiji, embalaži, načinu življenja, da ne samo 
govorimo o znaku zelene sheme, ampak ga živimo.  
 
Razpravi se pridruži tudi svetnik Bogomir Nemec, ki meni, da je bilo veliko narejenega v teh 
letih, zagotovo pa se ne da zadostiti vsem željam. Zahvaljuje se gospe Ariani za sodelovanje 
pri pripravi praznika špargljev, prav strokovno podporo potrebujejo občani in naše 
organizacije.  
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Svetnik Cigoj replicira in pove, da še vedno vztraja na svojem stališču. Vprašati se je 
potrebno kakšen je vložek in kakšen je izkupiček, pomembna je previdnost in postopnost pri 
zaposlovanju.  
 
Župan pove, da je vsem to jasno, tudi v svetu zavoda so ljudje, ki vedo kaj delajo in 
zastopajo interese tako občine, kot tudi ponudnikov. Meni, da bodo vsi vpleteni z denarjem 
ravnali gospodarno.  
 
Na vprašanje svetnika Cigoja Ariana B. Suhadolnik pove, da se odpira še kar nekaj 
prenočitvenih zmogljivosti, da ne omenja kampa v Selah na Krasu, ne nazadnje meni, da se 
bo potrebno spoprijeti tudi v staro šolo v Temnici, kjer je tudi lepa možnost.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-2/2018-20 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poda soglasje k Planu dela Javnega zavoda 

za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 1 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 11 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. 
obravnava 

Uvodoma poda obrazložitve župan, Zvonko Ferfolja poda poročilo Odbora za gospodarstvo 
in proračun. Oboje je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, 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  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 
 
Župan odredi 15. minut odmora. Seja se nadaljuje ob 19.15 uri.  
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Ad 12 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata župan in Mirjam Klančič. Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem predstavi Urška Velikonja, kadrovski načrt pa Tjaša 
Klavora. Vsi dokumenti so sestavni del gradiva.  

 
Svetnik Matjaž Mozetič vpraša na koliko je ocenjena investicija šole in telovadnice.  
 
Župan pove, da je prva faza ocenjena na 2.377.000,00,  vendar se pravi znesek dobi ob 
javnem naročilu. Vendar predvidena, da bistvenih odstopanj ne bi smelo biti.  
 
Svetnik David Cigoj vpraša kako bo organiziran kamp v Selah na Krasu, ali so predvidena 
kakšna sredstva za sanacijo dvorane v Kostanjevici na Krasu. Svetnik tudi pove, da njega 
zelo skrbi zadolženost občine in se boji, da se živi daleč nad zmožnostmi.  
 
Župan glede kampa pove, da je lastnik zemljišča krajevna skupnost, ki je zemljišče dala v 
najem občini, da se je občina lahko prijavila na javni razpis LAS. Predvidena je dvofazna 
gradnja, en del postajališče za avtodome, drugo pa šotorišča in recepcija. Po končanem 
projektu bo občina projekt vrnila krajevni skupnosti, ta pa bo kamp predala nekomu v 
upravljanje. Glede dvorane v Kostanjevici na Krasu pove, da so predvidena sredstva za 
obnovo stropa, ne pa tudi za obnovo objekta. Izvajalca za sanacijo stropa že iščejo. Glede 
zadolženosti pa župan pove, da se lahko zadolžijo toliko kolikor se lahko, ter da morajo v 
vsakem primeru dobiti soglasje Ministrstva za finance, ki bedi nad zadolženostjo. Trenutno 
so zadolženi za približno 51 % možnosti zadolžitve. Pravi pa, da je projekt osnovne šole in 
telovadnice prioritetni in meni, da z njim zaostajajo za najmanj 10 let.  
 
K razpravi se nato prijavi svetnik Matevž Marušič in vpraša ali je res tako pomembno, da se 
pridobi prostor za knjižnico v Mirnu, meni, da so pomembnejše kakšni drugi projekti. 
Razpravlja tudi glede nadaljevanja izgradnje kanalizacije  v Opatjem selu, obnove ceste 
Miren-Vojščica in odkupa zemljišča ob vhodu v Kostanjevico na Krasu.  
 
Glede knjižnice župan pove, da je bil z banko veliko v kontaktu, tudi zaradi ohranitve 
bankomata v Opatjem selu. Banki je interes prostor prodati. Prostor je zelo lep, obnovljen, v 
centru Mirna in dostopen tudi za invalide. Interes je, da center Mirna ostaja urejen, ter da živi. 
Prostor je potrebno samo prepleskati in namestiti opremo za knjižnico. Misli, da je pozicija 
prostora res idealna in v Mirnu nenadomestljiva, zato je smiselno zagrabiti možnost. V letu 
2019 so predvidena sredstva za opremo, v letu 2010 pa sredstva za nakup prostora.  
Glede kanalizacije pove, da je del kanalizacije v fazi idejne zasnove in bo potrebno začeti s 
postopkom projektiranja, enako velja tudi za Bilje. Za oboje pa bo potrebno iskati 
sofinanciranja, saj sta obe investiciji ocenjeni visoko.  
Kar zadeva ceste na Vojščici pove, da se trenutno projektira in naj bi bil letos razpis za 
izvajalca, v naslednjem letu pa izvedba. V naslednjem letu pa gre v projektiranje krožišče 
Opatje selo in izvedba v  2021. Po tem sledi še rekonstrukcija  v Kostanjevici. Pogovarjali pa 
se bodo tudi za preplastitev med Mirnom in Opatjim selom. Glede odkupa v Kostanjevici pa 
pove, da mora direkcija najprej ugotoviti v idejni zasnovi koliko je potrebno odkupiti, potem 
bo občina za potrebe pločnika odkup izvedla.  
 
K razpravi se nato prijavi svetnik Matej Petejan, ki pove, da pozdravlja knjižnico v Mirnu, kjer 
se lahko odvijajo različne dejavnosti, ne samo knjižnična.  
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Tudi Primož Nemec pozdravlja pobudo za knjižnico v Mirnu, zagotovo pa bi bila upravičena 
tudi želja po knjižnici na Krasu. Pove pa tudi, da se tudi društva v občini srečujejo s 
pomanjkanjem prostorov, le-ta nimajo kje izvajati svoje dejavnosti. Glede osnovne šole pa 
misli, da je to za občino razvojni projekt, ki ga je potrebno podpreti. Če izpostavi Bilje, pove, 
da se Bilje v zadnjih letih širijo, ljudje se priseljujejo in še se bodo, saj se bo prodajal 
stanovanjski kompleks pri gostilni. Ne bi radi, da se zgodi, da v vrtcih ali v šoli ne bo 
prostora. 
 
Župan misli, da bo v Biljah v vrtcu še dovolj prostora, saj se da oddelke še razširiti za par 
otrok, nenazadnje pa telovadnico, ki je nadstandard, predelati v še eno učilnico. Tako bi imeli 
v Biljah štiri oddelčni vrtec. Na vprašanje svetnika Cigoja župan pove, da bi knjižnica bila 
organizirana kot krajevna knjižnica, podružnica Goriške knjižnice. Glede vprašanja svetnica 
Bogomirja Nemca glede nadaljnjega postopka za sprejem proračuna pove, da bo danes 
občinski svet sprejel sklep, da se o proračunu opravi javna razprava, ki bo trajala do 8. 3. 
2019, kar se bo vse objavilo na spletni strani, dostopno pa bo tudi v prostorih občinske 
uprave. V času javne razprave se lahko podajajo pobude in predlogi na župana. V roku 15 
dni od končane javne razprave pa župan skliče sejo občinskega sveta, na kateri se 
obravnava proračun v drugem branju. V času javne razprave bodo proračun obravnavali 
odbori. Možno pa je tudi vlaganje amandmajev do tri dni pred sejo.  
 
Svetnik Primož Nemec pove, da ne bo glasoval o proračunu zato, ker občinskemu svetu še 
ni bil predstavljen največji projekt osnovna šola s telovadnico.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0020/2018-6 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019. 
 
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 
razprava bo trajala do 8.3.2019. 
 
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga proračuna v prostorih občine. 
 
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 
 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 

Ad 13 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata župan in Mirjam Klančič. Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem predstavi Urška Velikonja, kadrovski načrt pa Tjaša 
Klavora. Vsi dokumenti so sestavni del gradiva. 
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0020/2018-7 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020. 
 
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 
razprava bo trajala do 8.3.2019. 
 
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga proračuna v prostorih občine. 
 
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 
 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 

Ad 14 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 7/14, 7/16, 7/18 in 7/20 vse k. o. 
Orehovlje 

Obrazložitve poda Urška Velikonja, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 478-9/2019-1 
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Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 7/14, 7/16,  

7/18, 7/20 vse  k. o. 2324 OREHOVLJE 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 14 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Na vprašanje svetnika Bogomirja Nemca župan obrazloži postopke glede Komunale in 
pravkar prodanih delnic te družbe. Pove, da imajo pri glasovanju še vedno občine skupaj 
večino. Glede novega lastnika pa pove, da je treba najprej ugotoviti kakšne namene ima. 
Pravniki sicer ta postopek pregledujejo, ker naj bi imela MONG predkupno pravico.  
 
Svetnik David Cigoj pove, da ima 8 pobud, ter da zaradi pozne ure prelaga izvajanje na 
naslednjo sejo.  
 
Svetnica Suzana Černe predlaga, da se na spletni strani občine zamenja fotografijo Bilj.  
 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan sejo zaključil ob 21.05 uri.  
 
 
Datum: 20. 3. 2019 
Številka: 9000-2/2019 
 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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