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

ki je bila 17. septembra 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, Nika Miško Nemec in Matej Petejan.   
Opravičeno odsotna: Tihomil Pahor, David Cigoj.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Irena Škvarč (Goriška 
knjižnica Franceta Bevka), mag. Ariana B. Suhadolnik (Turizem Miren Kras), Mirjam Klančič, 
in Edi Manfreda (Ecoles, d. o. o.).   
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Vanja Trkman (Radio 
Robin), Ingrid Kašca Bucik (Radio Koper).  
 
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 dopolnjuje dnevni red, tako, da se vključi nova 13. 
točka »Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra 
v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. o. 2318 BILJE«. 
Predlagani 13. in 14. postaneta 14. in 15. točka dnevnega reda.  
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 7. redne seje ter 1. izredne seje, 
3. Poročila 

a.) poročilo župana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta, 
c.) poročila članov svetov zavodov, 
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 7. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2018 

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

leto 2018 – informacija, 
7. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2018 – 

informacija, 
8. Poročilo o delu Javni zavod za Turizem Miren-Kras za leto 2018 – informacija, 
9. Predlog Odloka o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki – javne 

prireditve v OMK – 1. obravnava, 
10. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2019, 
11. Letno poročilo  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s 

paro in vročo vodo za leto 2018 v Občini Miren-Kostanjevica, 
12. Letni program  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s 

paro in vročo vodo v letu 2019 v Občini Miren-Kostanjevica, 

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


 
predlog  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. 

pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 

   2 

 

13. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. 
o. 2318 BILJE, 

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
15. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018 (INTERNO, 

ZAPRTO ZA JAVNOST). 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne ter 1. izredne seje občinskega sveta 

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

Sklep št. 9000-6/2019 
Občinski svet sprejme zapisnik 7. redne seje s Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 9000-7/2019 

Občinski svet sprejme zapisnik 1. izredne seje s Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica 

 
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.   
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b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: Svetnica Nika Miško Nemec 
poda poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in občinskega glasila. Pove, da so 
obravnavali in potrdili predlog programa prireditev za letošnji občinski praznik.  
c) poročila članov svetov zavodov: Svetnik Primož Nemec poda poročilo iz seje Sveta 
zavoda JZ Goriška Lekarna. Pove, da se je svet zavoda na novo konstituiral, predsednik je 
predstavnik zaposlenih, sam pa je bil izglasovan za podpredsednika. Opozori tudi na 
sprejem skupnega odloga.  
Glede skupnega odloka Tjaša Klavora pove, da je bilo kar nekaj sestankov strokovnih služb 
občin, ter da nima informacije, da bi MONG imela kakšne pomisleke.  
Svetnica Suzana Černe poroča iz seje Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica. Pove, da so obravnavali letno poročilo, ter da so bili presenečeni, da niso dobili 
soglasja za izplačilo delovne uspešnosti za pomočnika direktorja.  
Župan pove, da so glede delovne uspešnosti dobili tako strokovno mnenje, ter da v kolikor se 
ugotovi, da je mogoče izplačilo bodo soglasje spremenili.  
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 6. redne seje: Župan pove, da so 
bili vsi odgovori podani 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. 9000-8/2019 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 7. redne in 1. izredne seje 

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

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Glede na to, da poročevalcev k naslednjim točkam še ni, župan predlaga da se spremeni 
vrstni red točk dnevnega reda in sicer tako, da se najprej opravi točka Pobude in vprašanja, 
ostale pa preštevilčijo.  
 

Sklep št. 9000-8/2019 
Občinski svet sprejme sklep, da se spremeni dnevni red tako da se točka »Pobude in 

vprašanja svetnikov« opravi kot 5. točka, vse ostale pa se preštevilčijo. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

 
Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

Ad 5 Pobude in vprašanja svetnikov in svetnic 

K razpravi se najprej prijavi svetnik Nemec, ki pove, da Društvo škulja kagho, skupaj s KS 
Bilje, predlagajo občini odkup zemljišča s parc. št. 38/4 in 38/5 k. o. Bilje. Izpostavi, da se 
društvo srečuje s pomanjkanjem vadbenih površin. Prebere dopis, ki ga je KS naslovila na 
občino in dodatno obrazloži predlog.  
 
Župan obrazloži, da po preverbi pravne službe, gre za parceli v skupni izmeri 16.469 m2 s 
tremi lastniki in gre za kmetijsko zemljišče. Poudari, da so v lanskem letu odkupili zemljišče 
od vrtca proti potoku, ki je po namenski rabi opredeljeno za oddih in rekreacijo. Glede na vse 
pove, da je pričakoval, da se bo omenjeno zemljišče po odkupu bolj uporabljajo in to ne 
samo za potrebe parkiranja ob prireditvah. Kar zadeva zakup ali odkup kmetijskega 
zemljišča mora biti namera objavljena na oglasni deski, prednost zakupa ali odkupa pa imajo 
kmetje. V kolikor bi s postopkom začeli pa bi bilo najprej potrebno izdelati neko idejno 
zasnovo, tako vsebinsko kot finančno, osnovno idejno zasnovo pričakuje, da jo izdelajo 
pobudniki.  
 
Svetnica Suzana Černe pove, da so hoteli odkupljeno zemljišče v letošnjem letu uporabiti za 
koncert, vendar jim vreme ni dovolilo. Prav tako pove, da sej zadovoljna, da se bo iskalo 
možnosti tudi za predlagano zemljišče. 
 
Svetnik Primož Nemec dodaja, da je že odkupljeno zemljišče z vidika škuljanja neprimerno, 
je preblizu ceste, pa tudi podlaga je po navadi zelo mokra, kar je z vidika igre neprimerno. 
Dodaja tudi, da je omenjeno zemljišče najbolj primerno za parkiranje.  
 
Župan pravi, da sicer ne bi rad polemiziral, ampak pred odkupom so bili načrti za uporabo 
tega zemljišča drugačni. Prav tako se še vedno ne da govoriti o parkirišču, ker če bi želeli 
zgraditi še parkirišče je bila investicija v zemljišče nerazumna. Predlaga, da se ideje 
predelajo, upoštevati je potrebno tudi prostorsko zakonodajo  ter dobiti neko preudarno 
rešitev. Zagotovo se bodo o tem še pogovarjali.  
 
K razpravi se prijavi še svetnica Nika Miško Nemec, ki predlaga proučitev možnosti 
sofinanciranja cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu po vzoru MONG.  
 
Župan pove, da v letošnjem proračunu to ni predvideno, lahko pa se vključi za naslednje leto.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več. Župan pove, da poročevalcev k predvideni 6. in 7. točki ne 
bo zato ju umika iz dnevnega reda. Pove, da se tudi direktorica knjižnice še ni pridružila, zato 
bodo nadaljevali s poročilom o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica.  
 

Ad 6 Poročilo o delu Javni zavod za Turizem Miren-Kras za leto 2018 – informacija 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda v. d. direktorice zavoda, mag. Ariana B. Suhadolnik.  
 
Svetnik Zvonko Ferfolja pove, da je povedano dokaz, da so se pravilno odločili za 
ustanovitev zavoda. Zadeve potekajo zelo hitro in pričakuje, da bo v naslednjem letu rezultat 
še boljši.  
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Župan doda, da je v okolici čutiti delovanje zavoda, ter da postaja destinacija prepoznavna. 
Tudi sam meni, da je bila odločitev prava.  
 
Pri razpravi sodeluje tudi svetnik Bogomir Nemec, ki se zahvali zavodu za pomoč pri 
organizaciji praznika špargljev in se pridružuje mnenju predhodnikov.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga župan glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-43/2019-1 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega 

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Ariana B. Suhadolnik občinski svet povabi k sodelovanju in seznani s projektom Drevo za 
Cerje, katerega bistvo je pogozdovanje požarišča in sajenje avtohtonih vrst dreves na tem 
področju. Na to temo bodo najprej imeli omizje, nato pa bo akcija stekla.  
 

Ad 7 Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2018 

Obrazložitev poročila poda direktorica zavoda, gospa Irena Škvarč. Poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Župan dodaja, da je vesel, da bodo tudi v Mirnu dobili krajevno knjižnico in verjame, da bo 
obisk velik.  
 
Na vprašanje svetnika Ferfolje, Irena Škvarč pove, da niso seznanjeni, da bi se s strani 
države višala sredstva za knjižnično gradivo. Večja sredstva so namenjena portalu Biblos. 
Na vprašanje svetnika Mozetiča pove, da bo v krajevni knjižnici v Mirnu tiskalnik, ki ga 
potrebuje knjižničar, dodatnega tiskalnika pa trenutno ne bo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-20/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 
knjižnice Franceta Bevka v letu 2018. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Predlog Odloka o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki – javne 
prireditve v OMK – 1. obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podata Tjaša Klavora in Ariana B. 
Suhadolnik.   
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič poda poročilo iz Statutarno-pravne komisije. Pove, da 
komisija predlaga sprejem predloga odloka s tem, da je potrebno upoštevati naslednje 
dopolnitve in pripombe odbora:  

- V 4. členu predloga odloka naj bodo jasno zapisane oznake košev za ločeno zbiranje 
odpadkov, 

- V 6. členu se predlaga znižanje glob, in sicer v 1. odstavku globo 500 €, v 2. odstavku 
globa 50 € in v 3. odstavku globa 50 €, 

- V odlok naj se doda nov člen, ki bo določal prehodno obdobje enega leta, v katerem 
bodo pristojni občinski organi opozarjali na kršitve, ne bodo pa izrekali glob, 

- Občinske službe morajo ob izdaji dovoljenja za javne prireditve organizatorje opozoriti 
na sprejem novega odloka ter dolžnost upoštevanja določb le-tega in  

- Medobčinski upravi se predlaga spremembo urnika za občinske redarje in sicer tudi v 
popoldanskem času in ob vikendih.  

 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda svetnik Matevž Marušič, ki pove, da je 
odbor soglasno sprejel enak sklep s pripombami kot Statutarno-pravna komisija. Pove, da so 
tako stališče zavzeli predvsem zato, ker so organizatorji prireditev pretežno društva, ki 
delujejo na prostovoljni bazi in v primeru, da pride do kršitve in izreka kazni, ne samo, da bo 
društvo plačalo globo, globo bo tudi iz svojega žepa plačal predsednik društva.  
 
Jasmina Mihelj Marušič pove, da se komisija strinja s sprejemom odloka, pomisleke so imeli 
predvsem glede glob za društva in predsednike društev. Znano je, da so društva v občini 
zelo aktivna, vendar se je potrebno tudi zavedati, da je financiranje društev skopo, da člani 
vlagajo veliko prostovoljnega dela in svojega prostega časa.  
 
Župan se zahvaljuje in pove, da se odlok sprejema z namenom, da se te stvari sistemsko 
rešijo. Glede na to, da je večina svetnikov novih pove, da so bila v prejšnjem mandatu 
neprestana opozorila na sistemske rešitve teh težav. Strinja pa se, da gre v tem primeru za 
proces, ki se ga morajo vsi učiti. Z odlokom poskušajo biti svetilnik tudi za sosednje občine, 
nekje je potrebno začeti. Pove tudi, da so predvidevali, da bo lahko odlok sprejet v prvem 
branju, ampak glede na to, da so pripombe predlaga, da se le-te upoštevajo za drugo branje. 
Mogoče se lahko tudi prepiše določbe uredbe, da ne bo slednja citirana, če je to potrebno. 
Kar zadeva globe pa pove, da ni namen, da bi občina polnila občinski proračun z globami, 
daleč od tega. Mora pa odlok predvideti globo, v kolikor do kršitev prihaja. Meni tudi, da je 
prehodno obdobje enega leta predolgo, dopusti se lahko eno kršitev in zanjo opozorilo, ne pa 
več kot toliko. Glede prisotnosti redarjev pove, da se občine pogovarjajo in je težnja po 
njihovi prisotnosti popoldne in ob vikendih. Pove, da bodo pripombe proučili. 
 
Svetnik Primož Nemec opozori, da bi bilo potrebno proučiti zadevo tudi z vidika najemanja 
javnih površin za namen organizacije prireditve, kot se npr. oddaja v najem dvorana v Biljah. 
Meni, da bi se morali tudi najemniki obvezati k uporabi teh materialov po predlaganem 
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odloku. Po drugi strani pa mora tudi najemodajalec poskrbeti, da se bodo lahko odpadki 
pravilno odlagali z namestitvijo ustreznih kant.  
 
Župan se sprašuje kako bodo lahko na zasebnih zabavah, ki se odvijajo na javnih prostorih, 
inšpektorji izvajali ta odlok. Sicer pa predlaga, da se podajo pisni predlogi za dopolnitev 
odloka.  
 
Svetnik Bogomir Nemec se ne strinja, da se določa uporaba teh materialov tudi na zasebnih 
zabavah.  
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič ponovno poudari, da njej se je zdela absolutno previsoka 
predvidena globa za predsednika in društvo. Ljudje vložijo veliko dela in časa v vsako 
prireditev. Ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno delati, ni prav veliko v nobenem kraju. Zaradi 
tega so predlagali znižanje globe.  
 
Župan pove, da razume dilemo, ampak meni, da morajo izhajati iz stališča, da ne bo 
prihajalo do kršitev, vendar je tudi mnenja, da je predlagana globa 50 € prenizka.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0015/2019-1 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o zmanjševanju obremenjevanja okolja z 

odpadki pri izvajanju javnih prireditev v OMK v prvem branju 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 4 

 
Župan odredi 10 minutni odmor od 19. 10 do 19. 20 ure.  

Ad 9 Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2019 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Mirjam Klančič.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-20/2018 
Občinski svet se seznani s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica 

za leto 2019 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

Ad 10 Letno poročilo  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s 
paro in vročo vodo za leto 2018 v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Edi Manfreda. Poročilu doda, da je bil 
v lanskem letu opravljen tudi pregled energetskega inšpektorja, ki je ugotovil nekaj manjših 
pomanjkljivosti, ki pa so jih v tem času že odpravili.  
 
Župan poudari, da je ta GJS zelo pomembna, čeprav ne prav dobro opazna. Povzame 
katere aktivnosti so izvedli v zadnjih letih in pove, da s koncesionarjem zelo dobro sodelujejo.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0142-0001/2018-9 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani  z Letnim poročilom dejavnosti 

gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo za leto 2018 v 
Občini Miren - Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 11 Letni program  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro 
in vročo vodo v letu 2019 v Občini Miren-Kostanjevica 

Gradivo, ki je sestavni del gradiva, povzame Edi Manfreda. Obrazloži tudi postopke in 
aktivnosti, ki jih izvajajo v sklopu investicije na OŠ Miren.  
 
Svetnik Bogomir Nemec poudari, da ima tudi on zelo dobro izkušnjo s koncesionarjem pri 
gradnji vrtca v Kostanjevici na Krasu in pohvali njihovo delo.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0142-0001/2018-8 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Letni program dejavnosti 

gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v letu 2019 v 
Občini Miren - Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Ad 12 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. o. 2318 
BILJE 

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

Sklep št. 478-45/2019-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 

610 vse k. o. 2318 BILJE 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 13 Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018 (INTERNO, 
ZAPRTO ZA JAVNOST) 

Župan opozori, da je točka zaprta za javnost, zato prosi predstavnike medijev, da zapustijo 
sejo.  
 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda svetnik Aleš Batistič. 
Poročilo je sestavni del gradiva. Komisija predlaga podelitev naziva častni občan Jožetu 
Spacalu.  
 
Na povabilo župana k razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o 
naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0006/2019 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje naziv časni občan 

Občine Miren-Kostanjevica gospodu Jožetu Spacalu 

 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda svetnik Aleš Batistič. 
Poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da so prejeli 4 predloge, predlagajo podelitev plaket  
Janezu Zavadlavu in Moškemu pevskemu zboru Anton Klančič iz Mirna.  
 

 
Sklep št. 007-0006/2019 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje plaketo Občine Miren-
Kostanjevica Janezu Zavadlavu 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0006/2019 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje plaketo Občine Miren-
Kostanjevica Moškemu pevskemu zboru Anton Klančič 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda svetnik Aleš Batistič. 
Poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da so prejeli 5 predlogov, predlagajo podelitev 
priznanj Lovski družini Trstelj, Nogometnemu društvu Bilje in Božidarju Humarju. Pove, da se 
je ena predlagana kandidatka odrekla podelitvi priznanja.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih  
 

Sklep št. 007-0006/2019 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje priznanje Občine 

Miren-Kostanjevica Božidarju Humarju 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Sklep št. 007-0006/2019 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje priznanje Občine 
Miren-Kostanjevica Nogometnemu društvu Bilje 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0006/2019 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019 podeljuje priznanje Občine 
Miren-Kostanjevica Lovski družini Trstelj 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Pove, da se izjave za javnost še ne dajejo, nagrajenci bodo prvič objavljeni v glasilu, ter tudi 
javno objavljeni na dan podelitve, to je 4. oktobra.  
 
Preden zaključi sejo župan poda informacije tudi glede delovanja občinske uprave, 
občinskega sveta in delovnih teles. Pove, da so imeli delovno inšpekcijo, ki je pregledovala 
delovni čas občinske uprave, predvsem pa odmore in evidentiranje delovnega časa. 
Inšpektorica je ugotovila, da zaposlenim ne zagotavljajo 12 ur odmora zaposlenim, predvsem 
zaradi sej, ki se začenjajo ob 17. uri in se ne zaključijo do 20. ure. Glede tega je inšpektorica 
dala opozorilo in naložila odpravo pomanjkljivosti. Odslej bodo seje ob 16. uri, tudi sosednje 
občine začenjajo seje ob 16. uri, nekatere tudi že prej. Pomembno je tudi, da se seje končajo 
do 20. ure, saj morajo biti zaposleni na delovnem mestu ob 8. uri, ko se začnejo uradne ure 
uprave.  
 
Župan zaključi sejo ob 19.55 uri.  
 
 
Datum: 11. 11. 2019 
Številka: 9000-7/2019 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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