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

ki je bila 11. junija 2020 ob 16.  uri v prostorih Pomnika miru na Cerju 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič, 
Zvonko Ferfolja, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Suzana Černe, Jože Bezjak, Primož Nemec, 
Sebastjan Budin, David Cigoj in Matej Petejan.   
Opravičeno odsotna: Nika Miško Nemec in Tihomil Pahor.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Sejad Jušič, komandir 
policijske postaje Nova Gorica, Karmen Budin, pravna služba, Darko Ličen, direktor družbe 
Komunala Nova Gorica d. d., Matejka Maver Pregelj, družbene dejavnosti, Ester Košiček, 
direktorica Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna, Bernarda Pirih in Mateja Berginc 
Kovačič,  DUNG, mag. Iris Podobnik, JSMGG, direktorica, Mirjam Klančič, računovodstvo, 
mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizem Miren-Kras, Robert Cotič (predstavnik 
javnosti) in Aleš Ferletič, predsednik KS Miren.  
Predstavniki medijev: Ingrid Kašca Bucik (Radio Koper).  
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 11 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnikom pove, da so jim, sveže 
iz tiskarne, pripravili publikacijo Šparglji Beluši, ki je nastajala v obdobju epidemije.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red, k razpravi se ne prijavi nihče. Pove, da je pogoj za 
obravnavo 12. točke sprejem Odloka o sofinanciranju športa v OMK, ki ga bo občinski svet 
obravnaval pod točko 1. Letni program športa je podlaga za razpis. Predlaga glasovanje o 
dnevnem redu in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje ter 1., 2. in 3. dopisne 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 10. redne seje, , 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 

Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2019, 
6. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 

2019, 
7. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2019, 
8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – prva 

obravnava, 
9. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica, 
10. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja 

ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 
11. Predlog Odloka o sofinanciranju športa v OMK – prva obravnava, 
12. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2020, 
13. Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,  
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14. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu, 
15. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter 

poslovni in finančni načrt za leto 2020, 
16. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (priloga: 

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Miren-Kostanjevica v letu 2019 in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 
premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2019) 

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 1):  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1, 

 splošni del proračuna za leto 2020,  

 posebni del proračuna za leto 2020, 

 načrt razvojnih programov za leta 2020 - 2023, 
18. Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2019, 
19. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnikov 10. redne seje ter 1., 2. in 3. dopisne seje 

Župan predstavi zapisnike in predlaga razpravo, najprej o zapisniku 10 redne seje, nato še o 
zapisnikih 1., 2. in 3 dopisne seje.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-1/2020, 0320-2/2020, 0320-3/2020 in 0320-4/2020 
Občinski svet sprejme zapisnike 10. redne seje, 1., 2. in 3. dopisne seje s Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 3 Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v obdobju od prejšnje seje.   
 
(svetnik Matevž Marušič se pridruži ob 16.10 uri, v nadaljevanju je prisotnih 12 svetnikov) 
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b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta:  
Poroča svetnica Suzana Černe, ki pove, da so na odboru poleg ostalega iz dnevnega reda, 
sprejeli še en sklep. Predlagajo, da občinska uprava pridobi ponudbo za nakup dodatnega 
vozila za pomoč na domu, kako tudi, da pripravi finančni plan za dodatno zaposlitev delavke 
za izvajanje pomoči na domu v Občini Miren-Kostanjevica. Po izčrpnem poročilu izvajalcev 
so ugotovili, da delavke z že tako nizko plačo, morajo uporabljati svoje avtomobile za 
opravljanje storitve. V kolikor se avtomobil pokvari, nosijo strošek popravila same. Izvajalke 
odkrivajo take primere, ko so ljudje čisto sami doma in dvakrat tedensko obisk pri takih ljudeh 
premalo. Na odboru so zavzeli stališče, da je nakup avtomobila nujen, prav tako pa menijo, 
da bi bila zelo smiselna zaposlitev dodatne izvajalke, saj potrebe na terenu so.  
 
Župan poudari, da je občina nabavila že dva avtomobila in namen imajo tudi tretjega. Glede 
zaposlitve pa pravi, da je to bistveno večji strošek in je potrebno proučiti možnosti, tudi z 
vidika javnih delavcev.  
 

c) poročila članov svetov zavodov:  
Matjaž Mozetič pove, da je bil prisoten na 2. skupščini javnega podjetja Kraški vodovod 
Sežana. Pove, da trenutno predseduje skupščini, saj se mesto predsednika vsako leto menja 
med člani. Seznanili so se s poslovanjem družbe, ter z izvajalcem revizije.  
 
Suzana Černe pove, da so imeli sejo sveta zavoda JZ ZD Osnovno varstvo, na seji so 
potrdili novo strokovno vodjo zavoda.  
 
Župan doda, da bodo poročila, ki jih prejmejo od zunanjih članov, ki so imenovani v svete 
zavodov, svetnikom posredovali po elektronski pošti.  
 
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 10. 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. 0320-4/2020 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 10. redne seje Občinskega 

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

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 5 Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2019 
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Tjaša Klavora opraviči vodjo uprave. Poročilo so svetniki prejeli, v kolikor bi imeli vprašanja 
ali pobude, jih bodo posredovali vodji.  
 
Matjaž Mozetič pravi, da je bilo govora o temu, da bodo redarji delali tudi ob vikendih in 
popoldan. Zanima ga ali se to izvaja? 
 
Župan pravi, da v poročilu piše, da so bili prisotnih, kdaj so delali pa nima informacije, pa tudi 
ni smiselno, da je vnaprej splošno znano kdaj redarji delajo popoldan. 
 
K razpravi se dodatno ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-0005/2019-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske 

uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in 
Ajdovščina za leto 2019. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 
2019 

Sejad Jusič poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.  
 
Bogomir Nemec vpraša kako je OMK v primerjavi s sosednjimi občinami? 
 
Sejad Jusič pove, da je stanje podobne kot v primerljivih sosednjih občinah.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0017/2020-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni 

problematiki v letu 2019 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2019 

Župan poda obrazložitev ocene, ki je sestavni del gradiva.  
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K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0013/2020-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti za leto 2018. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – prva 
obravnava 

Obrazložitve, ki so sestavi del gradiva, poda Karmen Budin. Pove, da so odlok obravnavalo 
tudi sveti KS, pred tem pa so tudi opravili usklajevalni sestanek s KS.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je sestavni del 
gradiva. Poročilo Statutarno-pravne komisije poda Jasmina Mihelj Marušič. Oba povzameta 
pripombe, ki sta jih odbora sprejela in predlagata občinskemu svetu sprejem le-teh.  
 
Najprej se k razpravi prijavi David Cigoj, ki opiše stanje mrliških vežic v Lipi, Temnici in 
Kostanjevici na Krasu. Stavbe so sicer obnovljene, vendar so za sodobno uporabo povsem 
neprimerne. Pohvalno je, da so bile stavbe obnovljene, kljub obnovi pa so neprimerne. 
Zaradi navedenega se ne strinja, da se v odloku določa obvezno uporabo navedenih vežic. 
Dodaja, da se z odlokom nič ne rešuje.  
 
Župan sprejme pripombo, ampak potem se je potrebno vprašati kakšna je primerna velikost 
mrliške vežice. Vežici v Kostanjevici na Krasu in Temnici sta se skoraj sočasno obnavljali, 
kupljena je bila tudi oprema. Zagotovo se stavbe niso obnavljale samo zato, da se ne 
porušijo, ampak zato da se uporabljajo. Mogoče bi bilo smiselno slišati tudi izvajalce 
pogrebnih storitev. Razpravlja tudi o upravljanju in vzdrževanju teh objektov.  
 
Bogomir Nemec obrazloži mnenje sveta KS Orehovlje, ki je zavzelo stališče, da v kolikor pri 
ključnih zadevah nima vpliva, je nepotrebno, da odlok obravnava. Poleg tega replicira tudi 
svetniku Cigoju, pravi, da je zagotovo v najslabšem stanju mrliška vežica v Orehovljah. 
Dodaja tudi, da v kolikor bodo izjeme, naj bo možnost izjem povsod. Meni, da so bila 
vlaganja v mrliške vežice velika, in da je nujno, da se le-te uporabljajo.  
 
Župan se ne strinja, saj krajevne skupnost lahko vplivajo na ceno, kakor tudi na urnik 
pokopališč. Pove, da bodo do naslednje obravnave odloka opravili oglede vseh vežic, tudi 
skupaj z izvajalci dejavnosti. Meni, da bo takrat vse bolj jasno.  
 
Jasmina Mihelj Marušič dodaja, da se je potrebno zavedati, da zakon nalaga občini, da uredi 
to področje. Zagotovo gre za težko odločitev, ki vpliva na vse občane, ampak enkrat se 
potrebno odločiti in zadevo urediti skladno z zakonodajo.  
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Tudi Zvonko Ferfolja dodaja, da so pobude za obnove mrliških vežic zagotovo prišle s strani 
krajevnih skupnosti, ampak ne zaradi same obnove, ampak zato, da bi služile namenu.  
 
Župan predlaga, da se odlok sprejme v prvem branju, za drugo branje se upoštevajo 
pripombe odborov, današnji predlogi pa preučijo in se o njih odloča naslednjič.  
 
Karmen Budin opomni, da praksa, da se za ležanje pokojnika uporablja cerkev, ni skladna z 
veljavnim odlokom iz leta 1998. Odlok tega ne predvideva, predvideva vežico ali ležanje 
doma.  
 

Sklep št. 007-0002/2019-10 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o pokopališkem 

redu v Občini Miren-Kostanjevica v 1. obravnavi 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 1 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica  

Uvodne obrazložitve poda Karmen Budin, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob 17. 16 uri, v nadaljevanju je prisotnih 13 svetnikov) 
 
Suzana Černe pravi, da njo pa moti navedba v prvem členu pravilnika, ki pravi, da se črta 
besedna zveza »s stalnim prebivališčem v občini«. Ker potem bo upravičena do subvencija 
tudi neka firma, ki nima sedeža v občini.  
 
Župan pove, da gre za subvencijo za fizične osebe, ne za pravne osebe.  
 
Matevž Marušič dodaja, da pozdravlja pravilnik. Predlaga pa tudi, da se, skupaj z 
izvajalcema GJS, študija katere čistilne naprave graditi na Krasu, ali so boljše velike, ali 
male.  
 
Župan pravi, da bodo res mogoče v prihodnosti izvedli tako študijo. Dodaja pa, da bodo v 
kratkem obravnavali nov elaborat o cenah GJS, kjer se bo jasno pokazalo kakšna je razlika v 
ceni pri strnjeni in redki poseljenosti. 
 
David Cigoj poziva, da začne občina aktivneje in odgovorneje reševati ta problem za 
področje Krasa. Meni, da sistem sofinanciranja je uspešen, vendar ne dovolj učinkovit. 
Rešitve je potrebno iskati z intenzivno komunikacijo z občani, potrebno jih je prepričati o 
nujnosti rešitve problema, predstaviti rešitve. Zagotovo je problem kompleksen, vendar je 
vseeno potrebno najti rešitve, pripraviti terminski plan in izvedbe za vsa naselja.  
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Župan pove, da se o tem govori že veliko časa, potrebno je pridobiti oceno možnih rešitev. 
Vse to bo obravnaval občinski svet. Za novogradnje je vgradnja ČN obvezna, pred tem je 
bila obvezna tri prekatna greznica. Izvajalec GJS bo moral opraviti ponoven temeljit pregled 
vgrajenih greznic in na podlagi tega pregleda bo možna ocena. V kolikor bo pri posameznih 
objektih ugotovljeno nepravilno stanje bo moral odgovornost prevzeti lastnik nepremičnine. 
Do sprejema novega proračuna bodo pridobili oceno sredstev za projektno dokumentacijo, 
podlagi idejnih zasnov pa bo možno v nadaljevanju oceniti tudi višino posamezne investicije.  
 
Jasmina Mihelj Marušič poroča iz Statutarno-pravne komisije in pove, da je komisija sprejela 
predlog brez pripomb. Poročilo komisije je sestavni del gradiva.  
 
Dodatno se k razpravi ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0003/2018-3 
Občinski svet sprejme PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 

nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 10 Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, predstavi Darko Ličen.  
 
Zvonko Ferfolja poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je zavzel stališče, da 
je podražitev, glede na pripravljene izračune, utemeljena.  
 
Najprej se k razpravi prijavi Matevž Marušič, ki vpraša ali se tudi v prihodnosti pričakuje 
podražitve? 
 
Darko Ličen obrazloži kaj se je v zadnjem času dogajala glede odlaganja in sežiganja 
odpadkov. Pove, da Slovenija ni samozadostna, da imajo samo 8 centrov. Kje se bodo cene 
ustavile ne more trditi, meni, da se bodo ustavile takrat, ko bo Slovenija samozadostna. 
Ministrstvo je tudi zbiralo prijave občin, ki bi bile zainteresirane imeti sežigalnico. Upa, da 
bodo v Sloveniji imeli vsaj dve sežigalnici lahkih frakcij, pove, da je med mešanimi odpadki 
približno 40 % lahke frakcije odpadkov, kar mora iti v sežig. Druge rešitve ni.  
 
Matej Petejan opozori na neprimerno odlaganje odpadkov v Mirnu, predvsem misli na zbirni 
center v Mirnu. Opaža se odlaganje odpadkov izven mreže. Sprašuje ali obstaja kakšna 
možnost večjega nadzora? 
 
Župan pove, da imajo težave vse občine. O tem se je tudi že veliko govorilo, potrebna bi bila 
večja osveščenost ljudi, redarska služba nadzoruje kolikor lahko. Problematika se sicer 
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zmanjšuje, vendar zelo počasi. Veliko se dela na osveščanju, tudi v prihodnje se bo, gre pa 
za nenehen proces, ki ga ne velja opustiti. Govorilo se je tudi, da prinašajo Italijani k nam 
smeti, vendar se je med epidemijo, ko je bila meja zaprta, dokazalo, da to ni čisto res.  
 
Bogomir Nemec sprašuje kako se bo ljudem opravičil dvig cen za 22.8 %? Misli, da tako 
visokega dviga cen še ni bilo, ter da bo odziv javnosti buren.  
 
Darko Ličen pove, da je Komunala v letu 2018 celo predlagala znižanje cen, v letu 2019 pa 
cena ni bila potrjena, ker so občine želele preveriti ceno s pomočjo revizorske hiše. Kot 
direktor družbe, je bil revizije zelo vesel, vsi pregledi so namreč pokazali, da so vsi stroški, ki 
so predlagani v elaboratu, upravičeni. Pripombe so bile le na višino stroškov naftnih 
derivatov, kar pa je v predloženem elaboratu že upoštevano. Zaradi tega, ker elaborat v letu 
2019 ni bil sprejet, je Komunala v lanskem letu poslovala negativno. Poudari, da on stoji za 
izračunano ceno, določene občine so že lani sprejele stroške, določene tudi letos.  Glede na 
izvajanje svetnika Nemca obrazloži, da vsi manjši poslovni subjekti plačujejo strošek v 
pavšalu, glede na kvadraturo poslovnega prostora. Slednje je določeno v odlokih vseh šestih 
občin.  
 
Primož Nemec predlaga, da se gre v spremembo odloka v smislu, da bi bila društva ali 
poslovni subjekti, ki niso povezani z okolico, oproščeni plačila smetarine. Pove, da je lahko 
društvo registrirano na predsednikovem domu in mora plačevati smetarino. Ne zdi se mu 
pravično.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 

S K L E P  š t .  3540-0014/2020-4 
Občinski svet sprejme sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki 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 Predlog Odloka o sofinanciranju športa v OMK – prva obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podata Karmen Budin in Matejka Maver 
Pregelj.  
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da je odbor odlok sprejel in pregleda občinskemu svetu naj ga sprejme v 1. 
obravnavi. Pove tudi, da je odbor sprejel sklep, da se takoj po razpisu imenuje komisijo, ki bo 
opravila revizijo postopka javnega razpisa. Komisija naj bi ocenila ali je predlagani točkovni 
sistem ustrezen ali ne.  
 

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 

   9 

 

Poročilo Statutarno – pravne komisije poda Jasmina Mihelj Marušič, poročilo je sestavni del 
gradiva. Komisija predlaga občinskemu svetu sprejem odloka. Komisija je bila mnenja, da 
dokler odlok ne zaživi, je nemogoče oceniti ali je ustrezen, ali ne.  
 
Župan pove, da je potrebno zagotoviti pogoje vsem vrstam društev, zato je želja, da odlok 
zajame vsa društva, ne glede na velikost. Poudari pa, da občina sofinancira društva, ni 
njihova financerka v celoti. Korak naprej je potrebno storiti, kar občini veleva zakon. Če bo 
odlok sprejet bodo obravnavali tudi Letni program športa.  
 
Zvonko Ferfolja podpira, da se odlok sprejme v združeni obravnavi in meni, da je odlok dobro 
pripravljen in primeren za uporabo.  
 
Suzana Černe pove, da je predlagana komisija zamišljena kot interna komisija, sestavljena 
tudi iz predstavnikov društev.  
 
Bogomir Nemec dodatno pravi, da bode v oči navedba glede točkovanja trajanja programa. 
Meni, da ne more biti tako majhna razlika v točkah, pri trajanju programa nad 50 ur 10 točk, 
pri trajanju programa manj kot 25 ur pa 6 točk. Več ur kot je, več stroškov ima društvo. Meni, 
da bi morali dodatno razmisliti število točk.  
 
Karmen Budin pove, da so res o tem tudi na odboru razpravljali. Odgovor občinske uprave 
je, da gre za popravek, da tudi manjši klubi nekaj dobijo. Veliki klubi dobijo po več kriterijih, 
primer so strokovni delavci in tekmovanja, mali klubi iz teh naslovov ne dobijo nič.  
 
Tudi Jasmina Mihelj Marušič dodaja, da velika društva lahko kandidirajo tudi na drugih 
programih, mala društva pa praviloma ne. Na komisiji so se odločili, da pustijo točkovanje 
tako kot je predlagano. Glede na rezultate razpisa se bodo odločali naprej.  
 
Svetnik Primož Nemec pove, da ga moti, da se razmišlja o velikih in malih društvih. Morali bi 
razmišljati bolj v smislu tekmovalnih in rekreativnih društev in bi v tem smislu tudi določili % 
sredstev namenjenih enim in drugim. Moti ga tudi točkovanje glede na starost društva, ker 
lahko ima tudi društvo, ki deluje nekaj let, zelo kvaliteten program.  
 
Karmen Budin pove, da so popravki tudi v tej smeri, ki jih odlok predvidi. Omeni, da če ima 
mlado društvo, ki ima kvaliteten program in dosega rezultate na nacionalni ravni, se zbrane 
točke pomnožijo z 2.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-6/2020  
Občinski svet sprejme Sklep o združitvi 1. in 2. obravnave Odloka o sofinanciranju 

športa v Občini Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-6/2020 

Občinski svet sprejme ODLOK o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 12 Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2020 

Uvodne obrazložitve poda Matejka Maver Pregelj, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Suzana Černe poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavi del gradiva. 
 
Primož Nemec pove, da je letni servis umetne trave 5000 evrov. Če želimo, da se bo igrišče 
uporabljalo čim več let, bo potrebno ta sredstva zagotoviti. Samo društvo tega ne moglo 
pokriti.  
 
Župan pove, da razume vse potrebe in bi bilo res lepo, če bi bilo dovolj sredstev, da bi lahko 
vsem potrebam ustregli. Če bodo dobili dovolj sredstev iz države, bo dovolj tudi sredstev za 
take potrebe. Obrazloži, da so sredstva za investicije v športu vključene v LPŠ zaradi zahtev 
inšpekcijskega nadzora.  
 
Primož Nemec meni, da je res smiselno začeti razmišljati o tem, da bi se sredstva razdelila 
po % po posameznih panogah v športu. Res je težko poslušati o velikih in malih klubih. Meni, 
da bi se moralo določiti področja in jih dodeliti % skupnih sredstev.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0006/2020 
Občinski svet sprejme Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2020 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 13 Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica 

Obrazložitve poda direktorica zavoda, Ester Košiček. Obrazložitev je sestavni del gradiva.  
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Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da odbor predlaga sprejem pozitivnega soglasja.  
 
Primož Nemec, kot predstavnik v svetu zavoda, pove, da so veliko časa porabili za to in 
predlaga sprejem. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-0082/2019-4 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k Statutu javnega lekarniškega 
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 

1. 2020 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (začasno odsotni David Cigoj, Bogomir 
Nemec in Jože Bezjak) 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 14 Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu 

Uvodno obrazložitev podata Bernarda Pirih in Mateja Berginc Kovačič, obrazložitve so 
sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je sestavni del 
gradiva. Pove, da odbor predlaga sprejem pozitivnega soglasja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 1222-0005/2020 
 

1. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 20,37 
EUR za efektivno uro. 

2. 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na 
domu 4,00 EUR. 
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 
%. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 15 Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter 
poslovni in finančni načrt za leto  

Obrazložitev gradiva poda mag. Iris Podobnik, obrazložitev je sestavni del gradiva.  
 
Župan pove, da so razpisi na skladu resnično dostopni vsem, za različne namene.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-0048/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, 
sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«. 
 

2. 
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 194.212,84 EUR se na predlog 
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

 
3. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, 
sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 
2020«. 

4. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega 
sklada malega gospodarstva v višini 192.072 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, 
vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša: 
 

Mestna občina Nova Gorica 102.782 EUR 

Občina  Brda 17.776 EUR 

Občina Kanal ob Soči 18.917 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 16.228 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 22.464 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 13.905 EUR 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Župan odredi 10 minut odmora, med 19. 15 in 19. 25 uro) 
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(sejo zapustijo Primož Nemec, Suzana Černe in Vesna Klančič, v nadaljevanju je prisotnih 
10 svetnikov) 

Ad 16 Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019  

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

Sklep št. 007-0010/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Zaključni račun proračuna Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2019 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 17 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 1) 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Mirjam Klančič. 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. 007-0011/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 18 Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2019 

Poročilo zavoda poda Ariana B. Suhadolnik, poročilo je sestavni del gradiva. Na vprašanje 
Matjaža Mozetiča pove, da se trudijo povezati regijo (Brda, Vipavska dolina in Kras), tako kot 
doslej še ni bila povezana. Ne gre za visoko filozofijo, ampak povezati najpomembnejše 
točke v regiji.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-0011/2019 
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Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega 
zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2019. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 18 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k besedi prijavi Jasmina Mihelj Marušič. Predlaga, da se pristopi k ureditvi 
avtobusnega postajališča v Opatjem selu. Pravi, da je neurejeno in neprimerno, v primeru 
slabega vremena pa čakajo otroci in ostali pod balkonom pri bližnji hiši.  
 
Župan se strinja in pove, da so v Hudem logu uredili postajališče, za tisto montažno izvedbo 
niso potrebovali gradbenega dovoljenja in misli, da se lahko tako uredi tudi v Opatjem selu. 
Potrebno bi bilo samo določiti primerno lokacijo.  
 
David Cigoj pove, da so v Temnici in Kostanjevici pristopili k izdelavi predloga tipičnega 
kraškega postajališča, predlog lahko posredujejo, ko bo dokončen. Pove, da gre za 
modularni tip postajališča.  
 
Župan pravi, da bi bilo dobro, da bi se take ideje in predlogi predstavili tudi na občini. Poroča 
tudi o izvajanju del na investiciji osnovna šola in telovadnica Miren. Pove, da morajo še 
izvesti razpis za opremo.   
 
 
Župan zaključi sejo ob 20. 16 uri.  
 
 
Datum: 10. 7. 2020 
Številka: 0320-4/2020 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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