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

ki je bila 26. marca 2019 ob 17.  uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Jasmina Mihelj Marušič, 
Vesna Klančič, Nika Miško Nemec, 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, Maja Skok Možina 
(zapisnikar), Rajko Leban (GOLEA) k točki 8, Boštjan Frančeškin k točki 9 in 10, Robert Likar 
(Ni-Bo) k točki 12, 13 in 14, Albin Pahor k točki 12, 13, 14, 15 in 16, Mirjam Klančič k točki 
11, 15 in 16 in Urška Velikonja k točki 15, 16, 17 in 18. .  
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin) in Alenka Ožbot Klančič (Primorske 
novice).  
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice in ostale prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 14 
svetnikov in je tako sklepčnost zagotovljena.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi dnevni red in pove, da umika točko 5, 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 3. 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 3. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Osnovna šola Kozara Nova 

Gorica, 
6. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica, 
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018, 
8. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 

Komen, 
9. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 

Šempeter-Vrtojba, 
10. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (priloga: 

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Miren-Kostanjevica v letu 2018 in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 
premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018), 

11. Obravnava in sprejem DIIP OŠ Miren,  
12. Obravnava in sprejem PIZ OŠ Miren,   
13. Obravnava in sprejem IP OŠ Miren,   
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14. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – druga 
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,  

 načrt stvarnega premoženja 2019, 

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

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, 
16. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  lokalnega pomena-javnega 

dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1937 k. o. 2328 OPATJE 
SELO; 

17. Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na parceli št. 
82/1 k.o. 2318 BILJE;  

18. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta 

Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.  
 
Svetnica Suzana Černe najprej prosi za popravek njenega izvajanja glede fotografije na 
spletni strani občine, pravi, da fotografija na spletni strani prikazuje Vrtojbenske griče z 
Vrtojbo, ter naj se namesto le-te objavi fotografija Bilj.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pove, da je že po elektronski pošti posredoval dve pripombi, kateri pa 
se nista nanašali na vsebino zapisnika.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-3/2019 
Občinski svet sprejme zapisnik 4. redne seje s Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica s predlagano pripombo. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

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:  
Svetnica Suzana Černe poroča iz Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno zdravstveno 
varstvo. Pove, da je bila imenovana za podpredsednico sveta zavoda. Seznanili so se s 
poročilom o delu za leto 2018, seznanjeni so bili s problematiko zdravnikov splošne 
medicine, ki po specializaciji odhajajo iz zavoda. Predstavljen jim je bil tudi plan dela in 
finančni načrt za leto 2019, odpirajo nove prostore za fizioterapijo v Desklah, delajo tudi na 
veliko projektih, kot so preventiva, duševno zdravje, itd. Direktorici se sicer izteka mandat, 
vendar upa, da bo ponovno kandidirala, ker dobro dela. Pomemben projekt, ki ga načrtujejo 
v prihodnosti pa je vzpostavitev klicnega centra.  
Svetnik Primož Nemec pove, da so imeli Sveta zavoda JZ Goriška lekarna Nova Gorica. 
Pove, da so odpirali vloge na razpis za direktorja. Prijavljena je bila samo dosedanja 
direktorica, ki so jo tudi potrdili. Pridobiti pa morajo tudi soglasja občinskih svetov občin 
ustanoviteljic. Ocenili so njeno delo kot dobro, pomembno je to, da lekarne živijo tudi v 
manjših krajih. Sam je opozoril, na to, da ni dežurne lekarne na urgenci v Šempetru, kar je 
zagotovo pomanjkljivost. O tem so razpravljali in zadolžili direktorico, da razišče kaj se lahko 
naredi.  
Svetnik Jože Bezjak pove, da so imeli že dve seji Sveta zavoda JZ turizem Miren-
Kostanjevica. Na 6. seji je bil on imenovan kot predsednik sveta zavoda. Na 7. seji je 
direktorica podala poročilo, ki pa je bilo predstavljeno tudi občinskemu svetu. Oblikovali so 
tudi javni razpis za izbor direktorja zavoda, pred nekaj dnevi je razpis potekel, prijavi sta dve 
in bodo v bližnji prihodnosti izbirali direktorja. Razpravljali so tudi glede zunanje ureditve 
pomnika na Cerju in meni, da glede na vse načrte, ki jih zavoda ima, bo potrebno okolico v 
bližnji prihodnosti urediti dejavnostim primerno. Prav tako so izpostavili vprašanje dvojnega 
odločanja, predvsem v smislu, da se korigira statut v smislu, da svetniki, ki so hkrati tudi člani 
sveta zavoda, ne bi dvakrat odločali o zadevah.  
Župan pove, da bodo s tem projektom idejne zasnove kandidirali na razpis Poti miru. Najprej 
pa je potrebno imeti sprejet proračun.  
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 3. 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. 9000-3/2019 
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Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 3. redne seje Občinskega 
sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 5 Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Osnovna šola Kozara Nova 
Gorica 

Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 1002-0004/2018-7 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za nadomestnega člana Sveta 
zavoda OŠ Kozara Nova Gorica Tanjo Čermelj, stanujočo Bilje 174, 5292 Renče . 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica 

Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je komisija sicer sprejela tudi 
sklep, da bi morali na eni izmed naslednjih sej predstaviti poročilo za lansko leto, saj poročila 
GENG še niso poslušali.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu:  
 

Sklep št. 1002-0006/2019-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem g. Aleša Markočiča, 

dipl. ekon.,  za  direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -
Gasilska enota Nova Gorica , za obdobje štirih let. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 

Uvodno poročilo, ki je tudi sestavni del gradiva, poda Rajko Leban, direktor GOLEA-e.  
 
Svetnik Bogomir Nemec vpraša ali se izteka najemna pogodba za električno vozilo? 
 
Župan pove, da je najemna pogodba sklenjena za obdobje treh let. Vozilo se uporablja za 
pomoč na domu in socialne oskrbovalke so z njim zelo zadovoljne. Nenazadnje pa gre tudi 
za promocijo e-mobilnosti, ki predstavlja prihodnost za družbo. Opažajo tudi porast 
električnih avtomobilov, ki se polnijo na polnilnicah v občini.  
 
Rajko Leban poudari, da je bila Občina Miren-Kostanjevica ena prvih, ki je začela delovati 
tudi na področju e-mobilnosti, kar pa dobiva na pomenu šele sedaj.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 360-2/2018-2 
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 
Komen 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Boštjan Frančeškin, poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo poda svetnik Matevž Marušič. Tudi slednje poročilo je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 353-43/2018 
o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Komen 

 
1. člen  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi spremembo poteka meje med Občino Miren-
Kostanjevica in Občino Komen, tako da se parcela številka 141/27 k.o. 2408-Brestovica, v 
celoti prenese iz območja Občine Miren-Kostanjevica in priključi območju Občine Komen. 

2. člen 
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Spremembe poteka meje med občino Miren-Kostanjevica in Občino Komen navedene v 1. 
členu tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedeno v Sprememba občinske meje Obrazec 
1 (ZEN-A – 27. člen) številka 49_75-1 z dne 12.2.2019. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 9 Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 
Šempeter-Vrtojba  

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Boštjan Frančeškin, poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo poda svetnik Matevž Marušič. Tudi slednje poročilo je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 
 

Sklep št. 353-21/2018 
o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-

Vrtojba 
1. člen  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi spremembo poteka meje med Občino Miren-
Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba, tako da se deloma prenese: 
- parceli številka: 3599 in 3562/2 obe k. o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Miren-
Kostanjevica in priključi območju Občine Šempeter-Vrtojba; 
- parceli številka: 3596 in 3597 obe k. o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Šempeter-Vrtojba 
in priključi območju Občine Miren-Kostanjevica; 
In v celoti prenese: 
- parceli številka: 2239 in 3562/1 obe k. o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Miren-
Kostanjevica in priključi območju Občine Šempeter-Vrtojba; 
- parcelo številka: 2244 k. o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Šempeter-Vrtojba in priključi 
območju Občine Miren-Kostanjevica; 

2. člen 
Spremembe poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba 
navedene v 1. členu tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedeno v Sprememba občinske 
meje Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 183_189-1 z dne 22.2.2019. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 10 Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 

Obrazložitve zaključnega računa poda Mirjam Klančič, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-5/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Zaključni račun proračuna Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2018 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 11 Obravnava in sprejem DIIP OŠ Miren 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Robert Likar. Obrazložitve so sestavni 
del gradiva.  
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Zvonko Ferfolja, poročilo je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik David Cigoj, ki pravi, da ga veseli, da bodo dobili toliko 
nepovratnih sredstev. Prosi za obrazložitev kaj bodo za vse to dobili, kakšni materiali se 
bodo uporabljali, zanima ga tudi cena investicije na m2? Verjame, da so to zahtevne 
investicije, vendar se je pozanimal pri ljudeh, ki o tem kaj vedo in so bili mnenja, da so take 
investicije lahko tudi cenejše kot 1.200 € na m2. 
 
Glede materialov župan pove, da bodo uporabljeni taki materiali, da bodo dosegali cilje, ki jih 
predvidevajo razpisi Eko sklada RS. Sicer niti sredstev ne morejo pridobiti. Tako grajen 
objekt je tudi kasneje cenejši za uporabo ter okolju prijazen. V tej fazi gre za projektantsko 
oceno investicije, končna cena bo znana, kot dobijo ponudbe. Poudari, da se kazalniki, ki so 
na take razpise prijavljeni, kontrolirajo tudi po zaključeni investiciji. Upa tudi na to, da bo 
Vlada RS sprostila 23. člen ZFO, ter da bodo sredstva iz tega naslova v celoti nepovratna, 
kar pričakujejo vse občine. V prihodnjih letih pa upajo tudi na javni razpis državnih sredstev 
za investicije v osnovne šole in vrtcev. Takega razpisa ni bilo od že od leta 2011. Ugodnost, 
kar zadeva pridobivanja sredstev, je tudi fazna gradnja. Obrazloži kako bodo posamične faze 
potekale terminsko.  
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Robert Likar doda, da mora biti delež masivnih lesenih oblog 50 %, izolacija mora biti iz 
naravnih materialov, npr. celuloza. Dodatno obrazloži tehnične podrobnosti, ki morajo biti 
izpolnjene, da je lahko na razpisu projekt uspešen.  
 
Svetnik David Cigoj vpraša tudi kako se bo novogradnja vklopila vizualno v prostor, saj bo v 
tem prostoru kar nekaj različno grajenih objektov in se sprašuje kako se bo vse povezalo.  
 
Robert Likar pravi, da kolikor vidi so arhitekti upoštevali tudi okolico in po njegovem 
nestrokovnem mnenju stavba izgleda tako kot mora.  
 
Župan doda, da je bilo potrebno upoštevati tudi občinski OPN, kar se dokazuje tudi z izdanim 
gradbenim dovoljenjem.  
 
Svetnik Primož Nemec vpraša ali bo telovadnica že s tribunami? Razpravlja tudi glede virov 
financiranja in meni, da je potrebno lastnim sredstvom prišteti še povratna javna sredstva po 
23. členu ZFO, ker ne kaže na to, da bodo ta sredstva postala nepovratna. Poleg tega ga 
zanima tudi, kakšen je plan, če sredstev s strani Eko sklada občina ne dobi, ter če bo občina 
morala vračati sredstva po 23. členu.  
 
Župan pove, da bo del tribun fiksen. Glede financiranja pa pove, da imajo take informacije, 
da naj vse povedano tudi držalo, torej naj bi trenutna zasnova šole bila ustrezna za pridobiti 
sredstva Eko sklada, ter naj bi povratna sredstva po 23. členu ZFO postala nepovratna. 
Varovalka pri tej investiciji je tudi fazna gradnja, saj v primeru, da bodo v določenem trenutku 
ugotovili, da se investicije ne da financirati, bodo počakali z naslednjo fazo. Močna so tudi 
pričakovanja do države, da bo razpisala sredstva za sofinanciranje objektov šol in vrtcev. 
Meni, da je prva faza zagotovljena, za naslednje faze pa upajo na še boljše pogoje.  
 
K razpravi se priključi tudi svetnik Bogomir Nemec, ki pravi, da si želi sam, tako kot njegovi 
kolegi učitelji, da bi se v novi šoli počutili prav tako dobro, kot se počutijo v starem delu šole. 
Kar zadeva zunanjosti pa pove, da ima vsak svoj okus, ter da naj ostanejo optimisti. Pove, 
da je tudi sam imel stik z arhitektom in je pripombe zelo dobro sprejemal in upošteval.  
 
Svetnik David Cigoj doda, da glede na to, da se je občina zavezala k razvijanju turizma, je 
dolžna v okolju ustvarjati harmonijo. Arhitektura nove šole mu je všeč, pomisleke ima samo 
kako se bo objekt vklopil v okolico. V tem okolišu je namreč več stavb, ki skupaj ustvarjajo 
kaos, namesto harmonijo.  
 
Svetnica Suzana Černe pove, da njej je predvsem pomembno to, da je vključen tudi Eko 
sklad, kar pomeni, da bo gradnja bolj kvalitetna in okolju prijazna. Gledati pa je potrebno tudi 
interes otrok, njihovo počutje in varnost.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 43003-0012/2018 
1. Potrdi se dokument DIIP-a, za »OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 

MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s. p., februarja 2019. 
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2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 
vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2019 do decembra 2023 
(zaključek financiranja).  

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva v znesku 2.700.918,04 EUR  

 Eko Sklad (nepovratne finančne spodbude) v znesku 1.294.243,80 EUR 

 Javni viri – MGRT: nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 
EUR ter povratna, kreditna sredstva 23.člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 EUR 
 

4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2023. 
 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 12 Obravnava in sprejem PIZ OŠ Miren 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Robert Likar. Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavni del gradiva,  poda Zvonko Ferfolja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep št. 43003-0012/2018 

1. Potrdi se dokument PIZ, za »OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 
MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s. p., marec 2019. 

 
2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 

vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2019 do decembra 2023 
(zaključek financiranja).  

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva v znesku 2.700.918,04 EUR  

 Eko Sklad (nepovratne finančne spodbude) v znesku 1.294.243,80 EUR 

 Javni viri – MGRT: nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 
EUR ter povratna, kreditna sredstva 23.člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 EUR 

 
4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2023. 

 
5. Ta sklep začne veljati takoj. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 13 Obravnava in sprejem IP OŠ Miren 

Robert Likar poda obrazložitve dokumenta, ki so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik David Cigoj poudari, da obstaja možnost javno – zasebnega partnerstva tudi pri 
šolah, primer obstaja tudi v Sloveniji. Princip je zelo zanimiv, prav z vidika, da je možno javne 
stavbe zgraditi še bolj optimalno, saj zasebni investitorji imajo interes, da se vgradijo dobri 
materiali, ter da je tudi sicer gradnja kvalitetna, da imajo kasneje čim manj vlaganj.  
 
Robert Likar pove, da so v primeru vrtca v Kočevju dvakrat razpisali javno – zasebno 
partnerstvo, pa partnerja niso dobili. Poudari, da si zasebni investitor po navadi obračuna 7 
% letni donos, donos sicer ni visok, ampak vseeno še vedno 7 %. Najbolj zanimiva so taka 
partnerstva na področju energetike, kjer se s prihranki odplačuje partnerja. Na področju šol 
ali vrtcev pa so izkušnje skope, postopki pa zelo zahtevni.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep št. 43003-0012/2018 

1. Potrdi se dokument IP-a, za »OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 

MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s. p., marec 2019. 

 
2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 

vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 

bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2019 do decembra 2023 

(zaključek financiranja).  

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva v znesku 2.700.918,04 EUR  

 Eko Sklad (nepovratne finančne spodbude) v znesku 1.294.243,80 EUR 

 Javni viri – MGRT: nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 
EUR ter povratna, kreditna sredstva 23.člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 EUR 
 

4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2023. 
 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Župan odredi 10 minutno pavzo od 18.55 do 19.05 ure) 

Ad 14 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – druga 
obravnava  

Uvodne obrazložitve, ter obrazložitve odgovorov na prejete pripombe v času javne 
obravnave, poda župan. Vse obrazložitve so sestavni del gradiva. Pove, da je tudi občinska 
uprava vključila določene spremembe in obrazloži tudi slednje.  
V nadaljevanju tudi Mirjam Klančič poda dodatne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
 
Poročila odborov in komisij podajo Zvonko Ferfolja (Odbor za gospodarstvo in proračun), 
Suzana Černe (Odbor za družbene dejavnosti), Nika Miško Nemec (Komisija za pripravo 
občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila), Matevž Marušič (Odbor za okolje, prostor in 
kmetijstvo). Vsa poročila so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik David Cigoj, ki pravi, da je vzpodbudna informacija, da 
bodo pristopili k menjavi azbestnih cevi na Krasu, čeprav ne v bližnji prihodnosti. Razpravlja 
tudi glede čistilnih naprav in meni, da bi morala prevzeti bolj aktivno vlogo in vzpodbuditi ljudi 
k gradnji  skupnih malih čistilnih naprav. Meni, da je subvencija dobrodošla, ampak je tudi 
mnenja, da se ljudje ne zavedajo kako je ureditev odvodnjavanja nujna.  
 
Glede čistilnih naprav župan pove, da se pojavlja enaka problematika v številnih občinah v 
Sloveniji, ter meni, da če ne bo znatnih sredstev s strani EU, Slovenija direktive EU ne bo 
uspela izpolniti do leta 2023. Pričakuje pa, da imajo vsi objekti, ki imajo veljavno gradbeno 
dovoljenje, odvodnjavanje ustrezno urejeno z greznico s tretjim prekatom. Novogradnje pa 
imajo čistilno napravo. Dodaja, da je naloga občine ozaveščanje ljudi, ter da bodo z razpisom 
nadaljevali, skupne čistilne naprave pa lahko na razpisu dobijo več sofinanciranja. Zavedati 
se je potrebno še vsega kar spada zraven skupne čistilne naprave, saj se naprava zgradi na 
zasebnem zemljišču in lastnik te nepremičnine mora dati služnost vsem lastnikom čistilne 
naprave. Tukaj pa se zagotovo začnejo težave. Dodaja tudi, da je bila čistilna naprava 
zgrajena tudi v Opatjem selu in ne samo v dolinskem delu občine, da pa je potrebno zgraditi 
še en del kanalizacije v Opatjem selu, ki po grobi oceni znaša 800 tisoč €.  
 
Svetnik Cigoj nadaljuje z vprašanjem ali se bo uredilo zgornje prostore stare šole v Temnici. 
Meni pa tudi, da je potrebno ob prenovi dvorane v Kostanjevici na Krasu nujno na novo 
urediti elektro instalacije, ter da se lahko določena vzdrževalna dela izvede tudi skozi 
postavko »vzdrževanje občinskih stavb«.  
 
Župan pove, da se bo prostore v stari šoli uredilo, ko bodo vedeli kakšna bo primerna 
vsebina. Staro šolo ima v upravljanju krajevna skupnost Temnica, lastnik pa je še vedno 
občina. Najbolj vesel pa bi bil, da pride pobuda s strani krajanov KS Temnica, ne glede na to 
pa je dobrodošla vsaka dobra pobuda. Ko pa bo vsebina znana, se bodo pogovarjali o 
nadaljnjih korakih. Pove tudi, da je postavka »Vzdrževanje občinskih stavb« namenjena 
manjšim vzdrževalnim delom vseh stavb v občinski lasti, ki jih ni malo. Ko gre občina v 
rekonstrukcijo stavb po gradbenem dovoljenju potem za to odpre v proračunu posebej 
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postavko, investicijo pa je potrebno vključiti tudi v NRP ter po prioritetah v izvedbo. S svetom 
KS Kostanjevica na Krasu so dogovorjeni, da se kulturni dom ohrani v funkciji, v tem trenutku 
to pomeni, da bodo obnovili strop, namestili IR panele in seveda pojačali električno energijo 
povečali, da bo prenesla panele. Ne bodo pa zamenjali celotne inštalacije. V začetku 
naslednjega leta pa bodo zamenjali še nekaj oken.  
 
Na vprašanje svetnika Marušiča glede namenskih sredstev v državnem proračunu, župan 
pove, da drži, da je v letošnjem in naslednjem letu nekaj sredstev namenjenih preplastitvam 
cest v naši občini.  
 
Svetnik Bogomir Nemec vpraša koliko se sme občina zadolžiti? 
 
Mirjam Klančič pove, da je to odvisno od pogojev, trenutno imajo izkoriščeno 52 % letne 
kvote.  
 
Svetnik Primož Nemec vpraša kako je s sanacijo dimnika frnaže v Biljah, ker ni vključen v 
proračun. Poleg tega pa ga še zanima ali so prispele kakšne pobude na javni poziv za 
vsebine frnaže, ki je bil odprt do konca leta 2018.  
 
Župan pove, da samo sanacije dimnika ni mogoče izvesti, potrebno bi bilo izvesti tudi delno 
sanacijo frnaže. Na javni poziv ni prišla nobena pobuda, pove pa, da ima prav v teh dneh 
sestanek z enim od možnih investitorjev, tistih, ki so izrazili interes. Še vedno pa pričakujemo 
poročilo komisije za frnažo, ki ga še vedno niso prejeli, ter ga niti niso še obravnavali. 
Komisiji je že v prejšnjem mandatu stekel mandat, zato bi bilo res dobro, da poročilo dobijo. 
Opozori, da izkoristi vsako priložnost, da pridobi investitorja.  
 
K razpravi se ponovno prijavi svetnik David Cigoj, ki razpravlja glede kampa v Selah na 
Krasu. Pravi, da je pozitivno, da bodo ta sredstva prejeli iz razpisa LAS, vendar da mora biti 
interes potem sredstva dobiti nazaj o tistega, ki bo objekt upravljal. Razpravlja pa tudi o 
prostorih za knjižnico v Mirnu. Pravi, da je težko oporekati, da bi ljudje brali, ampak glede na 
situacijo in zadolževanje občine bi bilo smiselno o tem ponovno premisliti.  
 
Župan pove, da se bodo sredstva vračala skozi najemnino krajevni skupnosti, saj je lastnik  
KS. Turistična taksa pa bo prihodek občine. Glede knjižnice pa ponovno opozori, da je Miren 
občinski center, ki pa nima prostora, kjer bi lahko bila manjša kulturna prireditev. Ta prostor 
bo poleg knjižnice nudil tudi prostor za take dogodke. Knjižnica bo sam kraj, pa tudi celotno 
občino, obogatila. Knjižnica bo lažje dostopna tudi občanom iz Krasa, pa tudi tistim, ki v 
Miren prihajajo v službo.  
 
Svetnica Černe sprašuje zakaj je dobro, da toliko krat razpravljajo o knjižnici. Kaj s tem 
pridobijo? 
 
Svetnik Cigoj meni, da je to njihova naloga.  
 
Svetnik Petejan meni, da Miren nujno potrebuje en tak prostor. Kot smo že slišali, v Mirnu 
nimajo prostora, kjer bi se lahko dosežki npr. zborovskega petja pokazali.  
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Svetnik Ferfolja pove, da so že vsi odbori slednje obravnavali in se s predlogom strinjali in 
tudi sam ne vidi smisla, da se opravi še tako obsežna razprava na občinskem svetu.  
 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-20/2018-34 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o proračunu Občine Miren- 

Kostanjevica za leto 2019. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 2 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 478-7/2019-1 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2019 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 2 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 15 Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – druga 
obravnava 

Uvodne obrazložitve, ter obrazložitve odgovorov na prejete pripombe v času javne 
obravnave, poda župan. Vse obrazložitve so sestavni del gradiva. Pove, da je tudi občinska 
uprava vključila določene spremembe in obrazloži tudi slednje.  
V nadaljevanju tudi Mirjam Klančič in Urška Velikonja podata dodatne obrazložitve, ki so 
sestavni del gradiva.  
 
Poročila odborov in komisij podajo Zvonko Ferfolja (Odbor za gospodarstvo in proračun), 
Suzana Černe (Odbor za družbene dejavnosti), Nika Miško Nemec (Komisija za pripravo 
občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila), Matevž Marušič (Odbor za okolje, prostor in 
kmetijstvo). Vsa poročila so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-20/2018-34 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o proračunu Občine Miren- 

Kostanjevica za leto 2020. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 2 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 478-8/2019-1 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 16 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  lokalnega pomena-javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1937 k. o. 2328 OPATJE SELO 

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

Sklep št. 478-15/2019-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1937 k. o. 2328 
OPATJE SELO 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 17 Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na parceli št. 
82/1 k. o. 2318 BILJE 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Urška Velikonja. Dodatno obrazložitev 
poda še župan.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 478-16/2019-1 
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Občinski svet sprejme Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra 
na parceli št. 82/1 k. o. 2318 BILJE 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 18 Pobude in vprašanja 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Cigoj, ki predlaga, da se Tomažu Vuku podeli naziv 
častni občan.  
 
Župan pove, da bo razpis objavljen v mesecu maju, na razpis je potrebno podati predlog. O 
predlogih odloča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski svet.  
 
Svetnik Mozetič vpraša ali je kaj več znanega glede pogina rib v Vrtojbici? 
 
Župan pove, da uradnega odgovora oziroma razlage nima. Pristojne službe so si primer 
ogledale.  
 
Svetnica Černe pove, da so vodo, s katero so čistili membrane, spustili v Vrtojbico. Zagotovo 
gre za človeško napako.  
 
Svetnik Nemec, v imenu društva škuljašev, povabi svetnike 6. aprila za telovadnico, ko bodo 
prvič imeli novo ligo ALPE ADRIA. Pravkar so v fazi ustanavljanja zveze v Sloveniji, v 
naslednjem letu pa bodo postali člani olimpijskega komiteja. Pričakujejo, da bodo imeli 6. 
aprila čez 80 igralcev iz Italije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Jeseni začnejo z 
ustanavljanjem mednarodne zveze. Po naslednjih 4 letih pa bodo najverjetneje vodili zvezo.  
 
Svetnik Nemec vpraša ali bodo še imeli poročila župana, kot je bilo v prejšnjem mandatu.  
 
Župan pove, da poročilo bo, ampak je bilo v tem obdobju nemogoče zaradi bolniških 
odsotnosti.  
 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan sejo zaključil ob 20.30 uri.  
 
 
Datum: 7. 5. 2019 
Številka: 9000-3/2019 
 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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