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

ki je bila 13. februarja 2020 ob 16.  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, Tihomil Pahor, David Cigoj in Matej Petejan.   
Opravičeno odsotna: Nika Miško Nemec in Tihomil Pahor.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Erik Lasič, Viljem Fabčič 
(Studio 3), Metka Jug (Locus), Edvard Vrabič (OŠ Kozara), Karmen Budin, Matejka Maver 
Pregelj, Urška Velikonja, mag. Ariana B. Suhadolnik, Robert Cotič (predstavnik javnosti).   
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), 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.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red, k razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga 
glasovanje o spremenjenem dnevnem redu in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. 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 9. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 

5. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2020, 

6. Potrditev Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Miren-Kostanjevica (OPN 4), 

7. Letni program GJS ravnanja z odpadki za leto 2020 in poročilo o izvajanju GJS  
ravnanja z odpadki v obdobju januar – september 2019 za Občino Miren-
Kostanjevica, 

8. Odlok o ustanovitvi skupne medobčinske uprave – brez Ajdovščine – 1. 
obravnava, 

9. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
občinske GJS 24-urna  dežurna služba – 1. obravnava, 

10. Preklic pooblastila za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje GJS 
obdelave in odlaganja odpadkov v CEROZ, 

11. Odlok o načinu izvajanja GJS obdelave in odlaganja odpadkov – 1. obravnava, 
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek, 
13. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni 

šoli Kozara Nova Gorica, 
14. Sklepi o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  lokalnega pomena, 
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15. Program dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2020, 

16. Akcijski načrt ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2020 – 
2022 - seznanitev, 

17. 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 

 
(Sebastjan Budin pristopi ob 16.05 uri, v nadaljevanju je prisotnih 12 svetnikov) 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta 

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

Sklep št. 9000-10/2019 
Občinski svet sprejme zapisnik 9. redne seje s Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 3 Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v obdobju od prejšnje seje.   
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: Matevž Marušič poroča iz 
Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo in pove, da so člani sprejeli predlog, da naj občinska 
uprava pristopi k pripravi Odloka o kakovosti zraka v Občini Miren-Kostanjevica. V primeru, 
da se odlok sprejme imajo občani možnost večjega sofinanciranja kurilnih naprav.  
Župan odgovarja, da je pobudo dobro slišati, vendar je potrebno proučiti vse možnosti.  
V razpravo se vključi tudi svetnica Suzana Černe, ki dodaja, da imajo občani, s sprejemom 
takega odloga, možnost večjega sofinanciranja kurilnih naprav. Prav tako se bo potrebno 
soočiti tudi s temi težavami, v kolikor bo hotela država narediti korak naprej k brez ogljični 
družbi. Individualna kurišča so iz tega vidika zelo problematična. Z odlokom se lahko 
vzpodbudi ljudi, da začnejo razmišljati v smeri zamenjave kurilnih naprav, izolacije hiše ali 
vgradnje solarnih sistemov. Zagotovo pa gre odlok z roko v roki z Zeleno shemo v turizmu.  
Župan se strinja z vsem povedanim, potrebno pa je pripraviti tak odlok, ki je izvedljiv in 
uporaben. K sodelovanju pri pripravi odloka bodo povabljeni tudi svetniki in pričakujte, da 
bodo aktivni.   
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c) poročila članov svetov zavodov: / 
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 9. redne seje: Župan pove, da so 
bili vsi odgovori podani na seji.  
 
(Ob 16.10 uri pristopi svetnik Tihomil Pahor, v nadaljevanju je prisotnih 14 svetnikov) 

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. 9000-10/2019 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 9. redne seje Občinskega 

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

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 5 Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2020 

Uvodno obrazložitev poda župan, pove, da so vključene vse vsebine, ki so v tem trenutku 
znane, se bo pa zagotovo še spreminjalo tekom leta. Po povabilu se k razpravi ni prijavil 
nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-1/2020-1 
Občinski svet sprejme Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Potrditev Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Miren-Kostanjevica (OPN 4) 

Župan pozdravi zunanjega sodelavca iz Studia3, Viljema Fabčina in Metko Jug, predstavnico 
pripravljavca dokumenta. Poudari, da je zelo vesel, da so prišli do tega trenutka in izpostavi 
kako je postopek potekal. Obrazložitev gradiva, ki jo podata Metka Jug in Viljem Fabčič, je 
sestavni del gradiva.  
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Poročilo Odbora okolje, prostor in kmetijstvo poda svetnik Matevž Marušič, ki pove, da je 
odbor predlagan odlok potrdil in predlaga občinskemu svetu enako. Doda pa, da ima sam 
pripombo na 11. člen odloka, saj meni, da bi bilo smiselno, poleg v Kostanjevici na Krasu, 
zgraditi kanalizacijsko omrežje tudi v Selah na Krasu. S tem, da bi mogoče bila prioriteta 
Sela na Krasu, saj je kraj na bolj občutljivem območju.  
 
Odgovor poda Viljem Fabčič, ki pove, da bo zagotovo v naslednjem aktu potrebno prevetriti 
navedene prioritete, vendar na podlagi strokovnih podlag, ki jih pa nova zakonodaja tudi 
predvideva.  
 
Svetnik Bogomir Nemec prosi, če bi lahko obrazložili vsaj večje spremembe, ki so zajete v 
aktu. Ve, da so to že poslušali, ampak vsi niso vešči na tem področju. Njega konkretno 
zanima za KS Orehovlje.  
 
Župan pravi, da se sicer lahko to naredi, ampak je 95 sprememb, ki so bile že obravnavane 
tako na javni obravnavi in javni razpravi, pa tudi na pristojnih odborih. Pove, da danes ni 
mogoče nič več spreminjati, ali se predlagano potrdili, ali ne. Vse spremembe bo mogoče 
vnašati v naslednji akt, v spremembe in dopolnitve št. 5.  
 
Svetnica Suzana Černe meni, da nima smisla vse pregledovati, saj so to že storili za vsako 
spremembo posebej.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, župan ugotavlja, da bistvenih vsebinskih  pripomb ni bilo, 
zato predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku, zato predlaga glasovanje o 
naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 350-38/2014 
Občinski svet sprejme sklep, da se v postopku sprejema Odloka o spremembah in 

dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica 
opravita obe branji hkrati in se tako odlok sprejme po skrajšanem postopku 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 350-38/2014 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob 16.40 uri, v nadaljevanju je prisotnih 13 svetnikov) 
 

Ad 7 Letni program GJS ravnanja z odpadki za leto 2020 in poročilo o izvajanju GJS  
ravnanja z odpadki v obdobju januar – september 2019 za Občino Miren-Kostanjevica 

Župan pove, da zaradi nesporazuma poročevalec na seji ni prisoten. Sprašuje se ali je 
smiselno točko obravnavati ali točko umakniti.  
 
Karmen Budin pove, da sta tako poročilo, kot letni program obveza izvajalca. Povzame 
podatke, vendar pove, da se ni pripravila, ker je pričakovala poročevalca. Dodatne 
obrazložitve poda tudi župan.    
 
Svetnik Bogomir Nemec pravi, da je bilo zagotovo v zadnjem desetletju storjeno veliko na 
tem področju, vendar, da se vseeno pojavlja nered na ekoloških otokih. V programu sicer 
navajajo, da bodo nadaljevali z aktivnostmi skupaj z občino, KS in medobčinsko upravo, 
vendar ga vseeno zanima kako so odreagirali, oziroma rešili pritožbe.  
 
Župan pove, da je problem je v tem, da pritožb sploh ni, ker se nihče noče izpostaviti. 
Občinski redar lahko ukrepa v primeru, da dobi povzročitelja pri prekršku, če dobi samo kup 
nepravilno odloženih smeti ne more ukrepati. Prijav občanov, ki so videli nekoga, ki je 
nepravilno odložil smeti, ni. Sam je mnenja, da tisti, ki storilca ne prijavi, ni prav odgovoren, 
oziroma podpisa taka dejanja. V kolikor so odpadki odloženi na zemljišče, ki za to ni 
predvideno, naložijo odpravo povzročitelju, če ga najdejo. Sicer je zavezanec za sanacijo 
lastnik zemljišča. Na tem področju bo v letu 2020 redarska službe veliko delala in izvajala 
aktivnosti.  
 
K razpravi se priključi tudi svetnica Suzana Černe, ki pove, da je po njenem mnenju 
ozaveščenost ljudi na tem področju zelo slaba. Skrbi jo dejstvo, da se nekaterim ne ljubi niti 
toliko, da bi smeti nesli v kontejner, ampak jih kurijo doma. Ljudje kurivo v domačih pečeh 
tudi plastiko, smrad je včasih neznosen. To ne velja samo za Bilje. Meni, da bi tako početje 
lahko sankcionirali na podlagi odloka o kvaliteti zraka, ki ga je sama predlagala v sprejem.  
 
Na vprašanje svetnika Cigoja župan pove, da se pri zbirnem centru v Mirnu trenutno odlaga 
gradbeni material, ki se uporablja za gradnjo protipoplavnega zidu v Mirnu. Svetnik Cigoj 
vpraša, v kolikor je seveda to mogoče, da bi tudi že zaposleni vzdrževalci skrbeli za 
urejenost okolice v Mirnu.  
 
Župan pove, da je trenutno samo en vzdrževalec, ker je drugi na dolgotrajni bolniški. Bodo 
pa v letošnjem letu delali reorganizacijo na tem področju v okviru občinske uprave.  
 
Svetnik Primož Nemec pravi, da je bil storjen že korak naprej s sprejemom Odlok o 
zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev, kljub vsemu pa 
meni, da se lahko še veliko stori. Na odboru so podali več ad hoc predlogov, ki so potrebni 
proučitve. Zagotovo pa je potrebno še veliko narediti, navede nekaj primerov, kot je npr. 
pobiranje smeti od vrat do vrat, podeliti redarski službi več pooblastil (odpreti vrečko s 
smetmi), itd. Meni, da bi se lahko  kršitve evidentirale tudi po elektronski pošti, ali telefonu.  
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Župan pove, da se kontrole odloženih smeti redno izvajajo skupaj z redarsko službo, 
izvajalcem GJS in krajevno skupnostjo. Tudi na podlagi teh kontrol so bila izrečena določena 
opozorila. Kar zadeva zbiranja odpadkov pove, da je sistem enoten za vseh šest občin. 
Zagotovo bodo delali na tem, da se stvari še izboljšajo, vendar tudi na ozaveščanju. Želja je, 
da bodo z ostalimi občina izvedli skupen razpis in imeli skupnega izvajalca.  
 
Svetnica Suzana Černe in svetnik Primož Nemec razpravljata o načinih zbiranja odpadkov.  
 
Podžupan Zvone Ferfolja pove, da imajo ustrezne kontejnerje za odlaganje odpadkov, 
manjka samo nek preklop v miselnosti ljudi. Gotovo bi bil sistem odvažanja odpadkov od vrat 
do vrat dražji od sedaj vzpostavljenega.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 354-0029/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Predlogom letnega programa 
gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe 
obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter devetmesečnim poročilom za leto 
2019 za Občino Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne 

službe Komunala Nova Gorica d. d. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 8 Odlok o ustanovitvi skupne medobčinske uprave – brez Ajdovščine – 1. 
obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Karmen Budin.   
 
Župan pove, da sta bila en inšpektor in en redar premeščena na nov organ, interes je tudi, 
da se razširijo naloge medobčinske uprave, ter da se razširi tudi urnik. Po njegovem mnenju 
bi bilo tudi smiselna združitev obeh sedaj ustanovljenih organov, zagotovo bodo delali v tej 
smeri.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 014-0058/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica in Vipava v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
občinske GJS 24-urna  dežurna služba – 1. obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Karmen Budin.  
 
Poročilo Statutarno-pravne komisije poda svetnica Jasmina Mihelj Marušič, poročilo Odbora 
za gospodarstvo in proračun poda Zvone Ferfolja. Obe poročili sta sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga, da se odlok sprejme v skrajšanem 
postopku. Najprej predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-4/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da se združita prva in druga 
obravnava v postopku sprejemanja Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na 
območju Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0004/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o načinu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-
urna dežurna služba na območju Občine Miren-Kostanjevica  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 10 Preklic pooblastila za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje GJS 
obdelave in odlaganja odpadkov v CEROZ 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Karmen Budin.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
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Sklep št. 0142-0001/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica preklicuje pooblastilo št. 0142-0001/2017-8 z 
dne 7. 3. 2017, s katerim je pooblastilo župana, da nadaljuje s postopki za vzpostavitev 
javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in 
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki 
Zasavje (CEROZ). 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 11 Odlok o načinu izvajanja GJS obdelave in odlaganja odpadkov – 1. obravnava 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Karmen Budin. Svetnica Jasmina Mihelj 
Marušič poda poročilo Statutarno-pravne komisije, Zvone Ferfolja poda poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun. Obe poročili sta sestavni del gradiva.  
 
Na vprašanje svetnika Cigoja, župan pove, da je še nekaj prostih kapacitet v centrih za 
ravnanje z odpadki. Ti centri imajo tudi interes napolniti proste kapacitete, vprašanje je po 
kakšni ceni.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu.  
 

Sklep št. 007-0015/2019-6 
Občinski svet sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Miren-Kostanjevica – 1. 
obravnava 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Svetnica Jasmina Mihelj Marušič zapusti sejo ob17.35 uri) 
 

Ad 12 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek 

Uvodne obrazložitve poda Matejka Maver Pregelj. Obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Pove, da je v 18. členu prišlo do administrativne napake in odlok ni bil sprejet v enakem 
besedilu s strani vseh občin ustanoviteljic. Zaradi navedenega je potrebno odlok sprejeti 
ponovno v enakem besedilu, sprejme se ga lahko po skrajšanem postopku.  
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Svetnica Suzana Černe poroča iz Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-5/2020 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita prva in druga obravnava v postopku 
sprejemanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-5/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 13 Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni 
šoli Kozara Nova Gorica 

Uvodne obrazložitve poda Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara. Obrazložitve so sestavi del 
gradiva.  
 
Svetnica Suzana Černe poroča iz Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 600-0006/2019-4 
Občinski svet sprejme Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske 
otroke v OŠ Kozara Nova Gorica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 14 Sklepi o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  lokalnega pomena 

Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih  
 

Sklep št. 4780-0004/2020 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnegapomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 
1773/1, 1774/3, 1774/8 in 1766/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4780-0005/2020 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 603/1 k. o. 
2318 BILJE  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Župan odredi odmor od 17.50 do 18.05 ure) 
 

Ad 15 Program dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2020 

Obrazložitev programa poda Ariana B. Suhadolnik, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Cigoj vpraša koliko so uspešni s pridobivanjem novih posameznikov ali podjetij, ki bi 
se ukvarjali s turizmom? 
 
Ariana B. Suhadolnik pove, da je predvsem v zadnjih mesecih zelo zadovoljna, saj ljudje 
prihajajo do njih s samoiniciativnimi pobudami. Pridobili bodo hotel z več kot 60 posteljami, 
kar je za občino zelo pomembno, v pripravi je eko kamp, zanj bodo iskali nosilca dejavnosti. 
V letošnjem letu so pristopili tudi k pripravi doživetij, to so prodajni produkti, nekaj jih je tudi 
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že na spleteni strani in zanje je že povpraševanje. Za letošnje leto se pripravlja martinovanje 
v jamah. Vse se odvija z lepo energijo in je vesela odziva iz terena. Vsi kazalniki so odlični. 
Na vprašanje svetnika glede Airbnb pove, da nimajo podatka o sobodajalcih, oni imajo 
podatke samo o registriranih sobodajalcih. Po podatkih se vsi obstoječi sogodajalci 
promovirajo tudi prek takih kanalov.  
 
Svetnica Suzana Černe pove, da je navdušena.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0006/2020-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poda soglasje k PLANU DELA ZA LETO 2020 

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

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 16 Akcijski načrt ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2020 – 
2022 – seznanitev 

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

Sklep št. 322-0004/2018-14 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani z Akcijskim načrtom ukrepov 
ZSST v obdobju 2020-2022, ki ga je oblikovala Zelena ekipa, imenovana s sklepom 
župana štev. 322-4/2018-13. Ukrepi se bodo izvajali s ciljem izboljšati slabše ocenjena 
področja v okviru certifikacije za pridobitev zlatega znaka SLOVENIA GREEN 
DESTINATION ter nadaljnjega trajnostnega razvoja Občine Miren-Kostanjevica in 
destinacije Miren Kras, ki ga opredeljuje Vizija in strategija trajnostnega razvoja 
Občine Miren-Kostanjevica 2017-2025.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 17 Pobude in vprašanja svetnikov 

Svetnica Suzana Černe pove, da je članica društva Eko Anhovo in se zelo zavzema za večjo 
kvaliteto bivanja, ne samo v svoji občini, ampak tudi širše v regiji. Obrazloži aktivnosti in kaj 
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pomeni sosežig odpadkov v Anhovem. Meni, da ne smejo dovoliti, da bi se v neposredni 
bližini povečala količina sežiga odpadkov, vsaj dokler zakonodajalec ne izenači sežigalnice 
in sosežigalnice. Še vedno ni znana razlika med obema, oz. kaj pomeni sosežig odpadkov. 
Opozarjajo tudi zdravstveni delavci. Svetnikom predlaga, da se pridružijo pobudi zdravnikov 
in zobozdravnikov, in da podpišejo peticijo.  
 
K razpravi se prijavi tudi svetnik David Cigoj, ki vpraša glede ceste Kostanjevica na Krasu – 
Korita, predvsem pa meni, da bi bilo potrebno narediti posvet med občani, ker eni podpirajo 
asfaltacijo, drugi pa ne.  
 
Župan pove, da asfaltacije ceste ni predvidena v letošnjem letu, pobuda za to je na občino 
prispela, ter da je še edina cesta med dvema krajema v občini, ki ni asfaltirana. Zagotovo ni 
rešitev samo asfalt, lahko tudi tudi protiprašna prevleka. Možnost je tudi postavitve števca 
prometa. Gre za javno infrastrukturo, katero je potrebno vzdrževati in na najej zagotavljati 
ustrezno varnost. Investicijo bo, na podlagi strokovne utemeljitve, potrdil občinski svet.  
 
Župan zaključi sejo ob 18.40 uri.  
 
 
Datum: 20. 3. 2020 
Številka: 9000-10/2019 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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