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

ki je bila 16. julija 2019 ob 17.  uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič, 
Zvonko Ferfolja, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Jože Bezjak, Primož Nemec, Sebastjan 
Budin, Suzana Černe in David Cigoj.   
Opravičeno odsotna: Tihomil Pahor, Nika Miško Nemec in Matej Petejan. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Nikolaja Munih k točki 5, 
Ester Košiček k točki 6, Darko Ličen in Dario Rolih k točki 7, Viljem Fabčič in Tjaša 
Podgornik k  točki 9, Urška Velikonja k točki 10.   
Predstavniki medijev: / 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice in ostale prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 11 
svetnikov in je tako sklepčnost zagotovljena.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi dnevni red in pove, da umika točko 8, ter da se bo točka obravnavala na 
naslednji seji. Glede na to, da se nihče ni prijavil k razpravi, predlaga glasovanje o 
predlaganem dnevnem redu in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. 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 6. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Sklep o soglasju k dodatnemu programu OŠ Miren za šolsko leto 2019/20, 
6. Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2018 – informacija,  
7. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 

odvoza odpadkov za leto 2018 za Občino Miren – Kostanjevica, 
8. Stališča do pripomb na spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 

načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4), 
9. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih 

za leti 2019 in 2020, 
10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta 

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

Sklep št. 9000-5/2019 
Občinski svet sprejme zapisnik 6. redne seje s Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
(Ob 17.04 uri pristopi svetnik Sebastjan Budin) 
 

Ad 3 Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v obdobju od prejšnje seje.   
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: Aleš Batistič poroča iz seje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pove, da so na seji odpirali prijave 
prejete na razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica, ter pregledali 12 
pravočasno prispelih vlog. Sprejeli so sklep, da bo komisija na  naslednji seji izvedla 
vsebinsko obravnavo pobud in oblikovala predlog za podelitev priznanj, ki ga bo nato 
predložila v sprejem občinskemu svetu.  
c) poročila članov svetov zavodov: Svetnik Jože Bezjak poroča iz sveta zavoda JZ za 
turizem. Pove, da je bil izveden razpis za direktorja, prispeli sta dve prijavi, vendar so razpis 
razveljavili, ker nobena od kandidatk ni izpolnjevala predpisanih pogojev. Naknadno so 
ponovno podpisali enoletno pogodbo z v. d. direktorico zavoda. Razpis bodo ponovili po 
dopustih. Skladno s sprejeto sistematizacijo je vršilka dolžnosti objavila dva razpisa, in sicer 
za poslovnega sekretarja in področnega svetovalca za kulturo in turizem. Prejeli so veliko 
prijav.  
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 6. redne seje: Župan poda 
odgovor na pobudo, ki jo je na 6. redni seji podal svetnik Matjaž Mozetič. Odgovor na 
pobudo je sestavni del gradiva.  
 

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. 9000-6/2019 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 6. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 5 Sklep o soglasju k dodatnemu programu OŠ Miren za šolsko leto 2019/20 

Uvodne obrazložitve poda ravnateljica, mag. Nikolaja Munih, obrazložitve so sestavi del 
gradiva.  
 
Dodatne obrazložitve poda župan, ki pove, da je politika uprave in občinskega sveta, da 
podpira programe šole, ki so v dobrobit otrok, ter da pričakujejo tudi od vodstva šole iskanje 
rešitev za racionalizacijo stroškov.  
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnica Suzana Černe, poročilo je sestavni 
del gradiva. Pove, da odbor predlaga občinskemu svetu sprejetje predlaganega sklepa. 
Ravnateljici tudi predlaga, da se zavzame na ministrstvu in predstavi položaj naše občine in 
šole, kot obmejne šole, ki bi bila zanimiva tudi za vpis otrok iz zamejstva, ter da bi pridobila 
dodatno financiranje, tudi zaradi specifike gradnje šole.  
 
Ravnateljica pove, da je bila že v kontaktu z ministrstvom in je predstavila in opozorila na 
specifike šole, tako z vidika trenutnega projekta, kot tudi sicer.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga župan glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 410-0004/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog OŠ Miren o izvajanju 

dodatnega programa za šolsko leto 2019/20. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2018 – informacija 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica zavoda, Ester Košiček.  
 
Razpravlja svetnik Primož Nemec, ki je tudi član sveta zavoda. Pove, da sam večkrat 
razpravlja o tem, da bi bilo potrebno v samem zavodu potrebno več narediti na področju 
marketinga. Predvsem zato, ker ima lekarna zelo dober galenski laboratorij in bi se ti izdelki 
morali bolj prodajati. Izpostavlja tudi problematiko dežurne lekarne, ki bi morala biti tudi v 
Šempetru zaradi vzpostavitve novega urgentnega centra. Kako upravičiti dve dežurni 
ambulanti pa je drugo vprašanje, potrebno bi bilo najti drugi način. Po njegovem mnenju pa 
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je zelo pozitivno tudi to, da so lekarne prisotne v manjših krajih, četudi ekonomsko se ne da 
upravičiti marsikatere, je to z vidika uporabnikov zelo pozitivno in je potrebno podpirati.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga župan glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-0015/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 

lekarne Nova Gorica v letu 2018. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 
odvoza odpadkov za leto 2018 za Občino Miren – Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Darko Ličen in Dario Rolih.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-0038/2019-3 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s Letnim poročilom o izvajanju 

gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2018 za Občino Miren – 
Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe, družba Komunala 

Nova Gorica d. d.. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Glede na to, da se poročevalci še niso pridružili seji, župan predlaga spremembo vrstnega 
reda točk, in sicer  
 

Sklep št. 9000-6/2019 
Občinski svet sprejme sklep, da se spremeni vrstni red točk dnevnega reda, in sicer 

tako, da 9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka, 8. točka pa postane 10. točka 
dnevnega reda. 

  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih za 
leti 2019 in 2020 

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. 007-8/2019-1 
Občinski svet sprejme Sklep o o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v 

načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2019 in 2020 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Aleš Batistič, ki pove, da je vzdrževalec cest podiral 
drevesa / lipe na koncu Mirna, vendar je za seboj pustil še eno veliko deblo. Predlaga, da se 
jih opozori, da je tudi to deblo potrebno odpeljati, saj je nevarno.  
 
Župan se strinja in pove, da jih bodo opozorili.  
 
Svetnik Bogomir Nemec razpravlja glede kodeksa funkcionarjev / občinskih svetnikov. Meni, 
da bi ga morali pripraviti in sprejeti za naše okolje. Gre namreč za moralen dokument, ki bi 
zajemal pravila oz. norme, ki so za občinske svetnike primerne.  
 
Župan pove, da je bilo ob začetku mandata organizirano izobraževanje za svetnike, ter da so 
se nekateri svetniki izobraževanja udeležili. Glede kodeksa pa, da bi bilo potrebno pridobiti 
kakšen vzorčen primer in se po njem zgledovati pri pripravi.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič sprašuje kaj je z Vogrščkom, ki je trenutno odprt, vendar določene 
dni v tednu.  
 
Župan pove, da je upravljavec Sklad kmetijskih zemljišč RS, ki tudi obvešča uporabnike. 
Občina ne dobi nobenih informacij. Kolikor ve, je predvidena sanacija pregrade, sledila po 
sanacija sistema. Meni pa, da se je potrebno zavedati pomembnosti namakalnega sistema in 
z vodo ravnati racionalno.  
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Ad 10 Stališča do pripomb na spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4) 

Obrazložitve podata Viljem Fabčič in Metka Jug, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda Matevž Marušič, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 350-38/2014-151 
 

1.člen 
Sprejme se pripravljeno stališče do pripomb in predlogov podanih med javno 
razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: sdOPN4).  

2.člen 
Stališče do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen sdOPN4 je pripravil 
izdelovalec dopolnjenega osnutka sdOPN4 Locus, prostorske informacijske rešitve,  
d. o. o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale; odgovorni prostorski načrtovalec je Maja 
Šinigoj, u. d. i. a., ZAPS A-1461; Št. projekta: št. 1481, datum julij 2019. 

3.člen 
Priloga tega sklepa je stališče do pripomb in predlogov javnosti pridobljenih med  
javno razgrnitvijo in javno obravnavo sdOPN4. 

4.člen 
Stališče se objavi na oglasni deski in spletni strani občine http://www.miren-
kostanjevica.si.   

5.člen 
Na podlagi zavzetega stališča izdelovalec pripravi predlog sdOPN4. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 
Župan zaključi sejo ob 18.20 uri.  
 
 
Datum: 24. 7. 2019 
Številka: 9000-6/2019 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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