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

ki je bila 16. julija 2020 ob 16.  uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica 
 
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, Andreja Slejko Merkun, 
pravna služba, Erik Lasič, okolje in prostor, Viljem Fabčič, u.d.i.a, Studio 3 d.o.o., k točki 10., 
Janez Marn, u.d.i.a, Prima d.o.o., k točki 11., 
Predstavniki medijev: / 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 12 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnike prosi, da nosijo maske, 
snamejo pa naj si jih, ko razpravljajo.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red, k razpravi se ne prijavi nihče. K razpravi se ni 
prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje o dnevnem redu in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. 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 11. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o. – uskladitev, 
6. Imenovanje kandidata za člana sveta območne izpostave Nova Gorica Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti, 
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica,  
8. Soglasje k spremembi 39. člena Statuta Javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica, 
9. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade 

družine v Občini Miren-Kostanjevica – I. obravnava, 

10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 
16, Rikidence v Opatjem selu – I. obravnava, 

11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje MI 43, 
Mirenski kostel v Mirnu, 

12. Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2020/21, 
13. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena,  
14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje 

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

Sklep št. 0320-5/2020 
Občinski svet sprejme zapisnike 11. 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 

 
(svetnik Primož Nemec pristopi ob 16.09 uri, v nadaljevanju je prisotnih 13 svetnikov) 

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: / 
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 11. 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. 0320-5/2020 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 11. redne 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 
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Ad 5 Imenovanje člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o. – uskladitev 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Poročilo 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda Aleš Batistič, poročilo je 
sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se dodatno ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-23/2020-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga Skupščini javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana d.o.o., da v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana 
d.o.o. kot predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za mandatno obdobje 2020–2024 

ponovno izvoli Aleša Batističa, Miren 219a, 5291 Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Imenovanje kandidata za člana sveta območne izpostave Nova Gorica Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Aleš Batistič 
poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 610-0002/2020-5 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga direktorju Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti, da za člana sveta Območne izpostave Nova Gorica Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje Mateja Petejana. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 7 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine 
Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
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Sklep št. 007-0013/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Soglasje k spremembi 39. člena Statuta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-
Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun in pove, da je 
ta točka povezana s prej obravnavano točko.  
 
Svetnik Sebastjan Budin pravi, da ga moti, da niso postavljeni pogoji za imenovane v 
strokovnem svetu zavoda.  
 
Župan pove, da strokovni svet potrdi svet zavoda na podlagi predloga direktorice zavoda. 
Vanj so imenovani član iz strokovne javnosti, npr. predstavnik muzeja, predstavnik 
veteranov, predstavnik  področja turizma, itd. Interes je, da so vanj vključeni člani, ki delujejo 
na področju turizma, oziroma področjih s katerimi se zavod ukvarja. Gre za organ, ki 
direktorju svetuje in daje priporočila, to ni politični organ.  
 

Sklep št. 0140-0024/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s spremembo 39. člena 
Statuta javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da bo 

po novem strokovni svet zavoda sestavljen iz petih, namesto iz treh članov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade 
družine v Občini Miren-Kostanjevica – I. obravnava 

Uvodoma poda obrazložitve predloga Jože Bezjak, kot predlagatelj odloka. Z obrazložitvami 
nadaljuje Erik Lasič. Vse obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Statutarno-pravne komisije poda Jasmina Mihelj Marušič, poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo Odbora za okolje, prostor in 
kmetijstvo poda Matevž Marušič. Vsa poročila so sestavi del gradiva.  
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Župan dodaja, da mora občina v roku enega leta od sprejema OPN, sprejeti tudi podlage za 
odmero komunalnega prispevka, v tem postopku bodo zagotovo prevetrili pogoje in razmislili 
o smotrnosti drugih oprostitev. Primerjali bodo tudi pogoje sosednjih občin. Cilj je zagotoviti 
mladim boljše pogoje za gradnjo in življenje v občini. Pove, da bodo pripombe odborov 
upoštevale za drugo branje, odlok gre tudi po prvem branju v javno obravnavo.  
 
Svetnik Bogomir Nemec meni, da bi morali bolj razlikovati med mladimi in mladimi družinami, 
saj meni, da je ekonomski položaj enih in drugih bistveno drugačen. Sam bi namreč dal 
mladim družinam prednost pri oprostitvi.  
 
Svetnik Primož Nemec meni, da ni potrebno še bolj razlikovati med enimi in drugimi, saj so 
za družine ostale ugodnosti, ki jih mladi brez otrok nimajo.  
 
Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča, župan pove, da imajo ostale občine omejitev na 33 
oziroma 34 let.  
 
Dodatno se k razpravi ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-3/2020-3 
Občinski svet sprejme Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za 

mlade in mlade družine v Občini Miren-Kostanjevica v I. obravnavi 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 
Župan predlaga zamenjavo 10. in 11 točke dnevnega reda, ker vabljenih k 10. točki še ni.  
 

Sklep št. 0320-5/2020 
Zamenja se vrsti red 10. in 11. točke dnevnega reda 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 10 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje MI 43, 
Mirenski kostel v Mirnu 

Uvodne obrazložitve poda arhitekt Janez Marn, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
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Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda Matevž Marušič, poročilo je sestavni 
del gradiva. Pove, da je odbor dal podporo predlogu in upa, da ne bo projekt ostal pri 
stanovanjski hiši, ampak bo realiziran celoten kompleks.  
 
Svetnik David Cigoj vpraša kako bodo uredili dostopno pot, osebno meni, da bi bilo boljše, če 
pot ne bi bila asfaltirana.  
 
Janez Marn pove, da je predvidena rekonstrukcija obstoječe gozdne poti. Pot je izven OPPN 
in se bo delala v samostojnem projektu. Za poti znotraj OPPN-ja je dopuščena možnost v 
odloku, da ostanejo makadamske, tudi želja arhitektne je, da se ohrani območje čim bolj 
sonaravno.  
 
Župan dodaja, da je dostopna pot občinska, predvidena je rekonstrukcija vsaj do zbirnega 
centra. Od zbirnega centra dalje pa asfaltacija ni predvidena. Z rekonstrukcijo želijo urediti 
dostop do zbirnega centra, zagotoviti večjo varnost priključka ter umiriti promet na državni 
cesti. Pri projektu mora sodelovati tudi direkcija, ker gre za priključek na državno cesto.  
 
K razpravi se v nadaljevanju ni prijavil nihče več, župan ugotavlja, da bistvenih vsebinskih 
pripomb ni bilo, tudi ne na odboru, zato je predlagal združitev 1. in 2. obravnave odloka. 
Občinskemu svetu je predlagal sprejem naslednjega sklepa 
 

Sklep št. 350-22/2015 
Združita se 1. in 2. obravnava v postopku sprejema Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu »Mirenski kostel« v Mirnu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Sklep št. 350-22/2015-70 
Občinski svet sprejme ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

»Mirenski kostel« v Mirnu  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Ad 11 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 
16, Rikidence v Opatjem selu – I. obravnava 

Uvodne obrazložitve poda Viljem Fabčič, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poda Matevž Marušič. Pove, da je odbor 
podprl predlog, pripombe so imeli glede dostopne poti v smislu, da tista pot ni primerna za 
dostop za 8 hiš, tudi glede na to, da bo urejen dostop iz glavne ceste.  
 
Viljem Fabčič pove, da se tudi njemu ne zdi najbolj primeren dostop, vendar pri načrtovanju 
prihaja vedno do kompromisov. V odloku je to kot varovalka, da krožišče, ki je predvideno na 
državni cesti, ne bi bilo pravočasno zgrajeno. Po izgradnji krožišča bo 6 objektov imelo 
dostop iz državne ceste, dva objekta pa še vedno, kot izjemi, iz omenjenega kolovoza. 
Naslednji pogoji kar zadeva komunalno opremljenost je izvedena komunalna oprema, 
preden se objekti pričnejo uporabljati. Dopuščena pa je sočasnost gradnje stanovanjskih hiš 
in komunalne infrastrukture, pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za stanovanjske hiše je 
že pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo.  
 
Župan razloži, da bo direkcija krožišče naredila, pogoj za izgradnjo krožišča je bil, da so že 
narejene hiše, kar pa bi bilo neizvedljivo, saj hiše brez urejenega dostopa gradbenega 
dovoljenja ne bi dobile. Zaradi navedenega so kot alternativo dostopu iz državne ceste 
predvideli dostop po omenjenem kolovozu. Soglasja za izvedbo dostopa na državno cesto 
pa ne bi dobili. Pove, da je krožišče že sprojektirano. Glede na to, da za širitev ceste na 
Vojščici, niso še izvedeni vsi odkupi zemljišč, so se z direkcijo dogovorili, da bo začetek del 
za krožišče v Opatjem selu že letos, ker sredstva v državnem proračunu so zagotovljena. 
Pričakuje pogodbo, občinski svet pa bo moral z rebalansom sredstva predstaviti iz Vojščice 
na Opatje selo. Meni, da bodo lahko dostop iz kolovoza kasneje zaprli, da ga ne bo mogoče 
uporabljati.  
 
Matevž Marušič razpravlja tudi glede 6. alineje 31. člena odloka, ki pravi: »Za izdajo 
uporabnih dovoljenj za stanovanjske stavbe na gradbenih parcelah stavb št. 7, 11, 12, 13, 14 
in 15 ne velja pogoj izvedenega krožišča iz tretjega odstavka tega člena.« Pravi, da ne 
razume zakaj taka izjema, saj uporabnega dovoljenja brez izhoda ne bodo mogli dobiti.  
 
Viljem Fabčič pove, da je bilo tako dogovorjeno z direkcijo, prav za primer, če bi se izgradnja 
krožišča zavlekla. Gradbeni priključek namreč ni dovolj za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
Župan dodatno obrazloži, da bo krožišče napajalo tudi objekte na drugi strani državne ceste, 
kjer se tudi gradi skupina hiš, poleg tega pa bo tudi umirjalo promet s strani Kostanjevice na 
Krasu.  
 
Svetnik Bogomir Nemec pravi, da ne prav razume situacije. Gradilo se bo namreč krožišče, 
ki bo napajalo 30 hiš, potemtakem bi lahko zgradili krožišče tudi za vstop v Orehovlje, kjer je 
130 hiš. Križišče v Orehovlje je prav tako nevarno in nepregledno in veliko slabše kot 
omenjeno. Nerazumna je tudi razlika med cesto od Križ poti do Kostanjevice, ki je lepa in 
široka, med tem ko je cesta iz Opatjega sela proti Mirnu v katastrofalnem stanju.  
 
Župan dodaja, da krožišče ni stvar OPPN, pove pa, da so za rekonstrukcijo ceste iz 
Opatjega sela proti Mirnu v pogovorih. Računa, da bi morala investicija priti v plan 2022 ali 
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2023. Na tem odseku ne bo dovolj preplastitev, ampak je na nekaterih krivinah potrebna 
rekonstrukcija, oziroma razširitev. Pove, da je predvidena tudi razširitev tudi vhoda v 
Kostanjevico na Krasu.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 

Sklep št. 350-2/2018 
Združita se 1. in 2. obravnava v postopku sprejema Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu OP16, Rikidence v Opatjem selu 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 350-2/2018-48 

Občinski svet sprejme ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OP16, 
Rikidence v Opatjem selu 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 12 Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2020/21 

Uvodne obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Suzana Černe sprašuje ali bi bilo smiselno razmišljati tudi o subvenciji prevozov za študente. 
 
Župan se strinja, meni, da bi bilo predhodno potrebno pripraviti analizo, ker podatka o številu 
študentov občina nima. Pravi, da bodo preverili to možnost.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 600-0002/2020 
o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 2020/21 

 
I. 

Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja subvencioniranje mesečnih, polletnih in letnih 
dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Miren-Kostanjevica. 
Subvencija znaša 40% končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 13 Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 

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

Sklep št. 4780-0010/2020-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 
in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Sklep št. 4780-0011/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo 
št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 14 Pobude in vprašanja svetnikov in svetnic 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Jože Bezjak, ki se naveže na razpravo svetnika 
Bogomirja Nemca glede cestnega priključka  v Orehovlje. Predlaga, da se začnejo postopki 
za rekonstrukcijo križišča. Križišče je res nepregledno in zelo nevarno. Zavedati se je 
potrebno, da se je promet zelo povečal na tej cesti, predvsem zaradi izgradnje obvoznice 
mimo Vrtojbe.  
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Župan pove, da je v občini več odsekov, ki niso povsem varni. V septembru bo občinski svet 
imenoval Svet za večjo varnost v prometu. Ta bo skupaj z direkcijo pregledal vse cestne 
odseke, evidentirale se bodo problematične točke in določili prioritete glede sanacije. 
Zagotovo bodo postopke začeli, v postopke pa bodo vključili vse, ki se ukvarjajo z varnostjo v 
cestnem prometu, kakor tudi krajevne skupnosti. Skupaj bodo zagotovo prišli do ustreznih 
rešitev.  
 
Svetnik Bezjak opozori tudi, da so očitno danes vozili tampon in je voznik tovornjaka med 
Šempetrom in Orehovljami izgubil pol tampona iz tovornjaka.  
 
Župan pove, da ima direkcija preglednika, ki spremlja stanje na cestah. Sicer pa je potrebno 
take dogodke sporočiti na direkcijo oziroma na policijo.  
 
Svetnica Suzana Černe pohvali akcijo nagrajevanja najboljših učencev, predlaga pa, da se v 
naslednjem letu enako pozornost nameni tudi najuspešnejšim dijakom iz naše občine. Na 
vse srednje šole naj se v septembru pošlje obvestilo o tej nameri, šole te podatke zbirajo in 
morajo vedeti dovolj zgodaj.  
 
Svetnik Bogomir Nemec replicira razpravo svetnika Bezjaka in pove, da gre po cesti mimo 
Orehovelj ves tovorni promet namenjen v Bilje, Renče, Bukovico, ker je skozi Vrtojbo 
prepovedan tovorni promet. Svetnike obvesti še o eni težavi, ki jo imajo v Orehovljah. Za 
športni park Java bi radi prišli do tehničnega pregleda, vendar so ugotovili, da objekt ni 
skladen z gradbenim dovoljenjem. Za ta namen bo obvezno potrebno pripraviti PID 
dokumentacijo. Upa, da bodo dobili ustrezno strokovno pomoč s strani občinske uprave, tudi 
glede na to, da je občina doslej urejala tudi druge podobne težave po drugih krajevnih 
skupnostih.  
 
Župan pravi, da so na občini o problemu seznanjeni in bodo nudili vso strokovno pomoč, ki 
bo potrebna.  
 
Svetnik Matevž Marušič vpraša ali je že bil izveden razpis za košnjo in vzdrževanje poti? 
 
Župan pove, da se košnja izvaja, nima pa natančnejših informacij.  
 
Svetnik Aleš Batistič sprašuje ali se bodo tudi v naši občini delila sredstva za zatiranje 
komarjev po vzoru Nove Gorice in Šempetra? 
 
Župan pove, da sredstev za to ni rezerviranih, meni tudi, da bi morali poskrbeti za vsa 
gospodinjstva v občini enako. Razliko bi bilo težko zagovarjali. V letu bodo testno sredstvo 
za zatiranje uporabili v meteorni kanalizaciji, na Krasu pa v kalih s stoječo vodo. Če bo 
zatiranje uspešno bodo razmišljali še o kakšni obliki zatiranja, v smislu domače uporabe.  
 
Jože Bezjak pove, da imajo v deželah kjer imajo težave z malarijo posebno policijo, ki to 
nadzora. Sicer pa meni, da bi lahko po gospodinjstvih razdelili kakšno brošuro o 
preprečevanju razmnoževanja, oz. zatiranju komarjev.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič opozori, da je okolica objekta policije stalno zanemarjena. Predlaga, 
da se jih kontaktira in predlaga, da primerno uredijo.  
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Župan pravi, da jih bodo pozvali k boljši urejenosti okolice objekta.  
 
Svetnik Matevž Marušič vpraša ali so stekli postopki glede tresljajev v Opatjem selu? 
 
Župan pove, da je sam že govoril z županom Doberdoba, ter da jim bodo poslali dopis. 
Predvideva se, da se ob miniranju v sosednjem kamnolomu, čutijo tresljaji v Opatjem selu. 
Počakati je potrebno na odziv iz njihove strani. Kdor upravlja s kamnolomom mora imeti 
evidenco miniranja, po prejemu le-te bo možno reči ali so predvidevanja prava.  
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič dodaja, da ljudje iz tistega dela Opatjega sela poročajo tudi 
o razpokah na objektih. Predlagala je, da se škoda fotografija, da bo dokumentirano.  
 
Župan pravi, da bo potrebno najprej prekiniti tresljaje, nato pa še oceniti škodo, če je le-ta 
nastala. Na vprašanje svetnika Bogomirja Nemca še pove, da je enota NUS danes razstrelila 
eno najdeno granato. O tem so obvestili poveljnika CZ in njega.  
 
Razpravljal ni nihče več, župan je opozoril svetnike, da so objavili anketo glede občinskega 
glasila in prosi svetnike, da jo izpolnijo in širijo novico. Svetnikom se tudi razdeli novo 
turistično publikacijo.  
 
 
 
Župan zaključi sejo ob 18. 05 uri.  
 
 
Datum: 26. 8. 2020 
Številka: 0320-5/2020 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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