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

ki je bila 23. septembra 2020 ob 16.  uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič, Zvonko Ferfolja, 
Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Suzana Černe, Jože Bezjak, Primož Nemec, Sebastjan Budin 
in David Cigoj.   
Opravičeno odsotna: Nika Miško Nemec, Matevž Marušič, Matej Petejan in Tihomil Pahor.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun, 
pravna služba, Erik Lasič, okolje in prostor, Mirjam Klančič, računovodstvo, mag. Ariana B. 
Suhadolnik, turizem, Matejka Maver Pregelj, družbene dejavnosti, Nikolaja Munih, OŠ Miren, 
Aleš Markočič, GENG, Saša Pegam, Tarim, d. o. o., Robert Cotič.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (PN), Vanja Trkman (Radio Robin).  
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 11 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnikom razloži, da se bo seja 
izvedla skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja Covid-19.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red. Predlaga spremembo dnevnega reda, zaradi 
zadržanosti direktorice JZ za turizem, in sicer tako, da se 6. točka premakne in postane 9. 
točka, ostale se preštevilčijo. 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 12. 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 12. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020, 
6. Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2019, 
7. Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 

2020/2021,  
8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 

Občine Miren-Kostanjevica, 
9. Polletno poročilo o delu Javnega zavoda za Turizem Miren-Kras za leto 2020 – 

soglasje, 
10. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine – 2. 

obravnava, 
11. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miren-

Kostanjevica, 
12. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in 

reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za leti 2018 in 2019, 
13. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava, 
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14. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava, 
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Miren-Kostanjevica, 
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica, 
17. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena,  
18. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
19. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020 (INTERNO, 

ZAPRTO ZA JAVNOST). 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje 

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

Sklep št. 0320-6/2020 
Občinski svet sprejme zapisnike 12. redne seje 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 za obdobje od 16. julija do 
današnje seje.   

b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: / 
c) poročila članov svetov zavodov:  

Suzana Černe poroča iz seje Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno zdravstvo. Pove, 
da so obravnavali polletno poročilo, direktorica jih je seznanila, da je bila zaradi Covid-19 
realizirana le tretjina programa. Da so veliko vložili v vzpostavitev Covid ambulante, ki je od 
marca do avgusta delovala pri bolnišnici v Šempeteru, od avgusta pa tudi v Novi Gorici pri 
zdravstvenem domu. Covid ambulante so tudi visok finančni zalogaj. Država tudi še ni 
poravnala stroškov, ki jih je zavod imel z jemanjem brisov. Težave se v zavodu kažejo na 
področju pediatrije, ker je zdravnica odšla v pokoj, ter na področju okulistike, ker je zdravnica 
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odpovedala delovno razmerje. Kader iz referenčnih ambulant so tudi prerazporedili v Covid 
ambulante, zato tam programi delujejo okrnjeno. Na svetu zavoda so tudi razpravljali glede 
problematike dostopnosti ambulant družinske medicine.  
Primož Nemec poroča iz seje Sveta zavoda JZ Goriška lekarna Nova Gorica. Obravnavali so 
polletno poročilo, revizorjevo poročilo, seznanili so se tudi s postopkom Državne revizijske 
komisije glede javnega naročila nabave zdravil. Tudi ta zavod ima zmanjšan obseg prometa 
zaradi epidemije, zaradi navedenega so, letos planirane, investicije prestavili na naslednje 
leto. Komentira tudi notranjo revizijo glede javnega dela službe. Zadeva glede javnega 
naročila pa trajal že nekaj let, saj do sedaj še niso bili uspešni pri izvedbi javnega naročila za 
nabavo zdravil. Obrazloži problematiko.  

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 12. 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. 0320-6/2020 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 12. redne seje Občinskega 

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

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 5 Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2020 

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. 007-15/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 

Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Ad 6 Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2019 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata ravnateljica OŠ Miren Nikolaja Munih 
in računovodkinja Majda Obreza. Suzana Černe poda poročilo Odbora za družbene 
dejavnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Najprej se k razpravi prijavi Zvonko Ferfolja. Ravnateljico vpraša kako ocenjuje 17 
inšpekcijskih nadzorov? 
 
Ravnateljica najprej pove, da inšpekcijski nadzori niso pokazali pomanjkljivosti pri delu. 
Večina prijav je bila podana od zaposlenih v zavodu, sklepa, da lahko gre tudi za aktivnosti 
proti njej.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-79/2018 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s poročilom o delu OŠ Miren v 

letu2019 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 
2020/2021 

Uvodne obrazložitve poda ravnateljica, obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora 
za družbene dejavnosti poda Suzana Černe. Dodatne obrazložitve pa še Matejka Maver 
Pregelj in Majda Obreza.  
 
Na vprašanje svetnika Zvonka Ferfolje glede izgube, Majda Obreza pove, da so bili v 
lanskem letu priča trem dogodkom, ki so bistveno vplivali na poslovanje zavoda. Najprej 
omeni ceno vrtca, ki bi jo bilo potrebno, po njihovem mnenju, korigirati, nato so se srečali s 
povečanimi stroški za električno energijo na račun razpršenih učilnic za časa gradnje novega 
dela šole ter dodatnega ogrevanja telovadnice, ki ni bila priključena na daljinsko ogrevanje. V 
lanskem letu so imeli tudi več kadrovskih težav v vrtcu, ki so jih reševali s študentskim 
delom. Doda, da za letošnje leto ne kaže bistveno boljše, kvečjemu slabše. Vsi ukrepi, ki so 
se izvajali v času epidemije (omeni plačilni rok za starše) vplivajo na poslovanje šole. Pri 
naslednji točki bodo lahko s korigiranjem cene vrtca omilili stisko poslovanja zavoda.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0141-10/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog OŠ Miren o izvajanju 

dodatnega programa za šolsko leto 2020/21 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 
Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Matejka Maver Pregelj in Majda 
Obreza. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe. Majda Obreza 
poudari, da šola predlaga, da bi občina plačevala po dejanskih stroških, sprejeta cena pa bi 
veljala za starše in ministrstvo. Pove, da bi se cena za starše, ki v povprečju plačajo 35 % 
cene, za jaslični oddelek povišala za 8 evrov, za drugo starostno obdobje in za kombinirane 
oddelke,  bi se cena spremenila za 7 evrov. 
 
Bogomir Nemec meni, da če bi se obračunavalo storitev po dejanskih stroški, bi na koncu 
prišli na isti znesek.  
 
Matejka Maver Pregelj se strinja in pravi, da so pripravljeni se tudi o tem pogovarjati. 
Zavedati se je potrebno, da držati ceno nizko, tudi ni pametno, ker potem ministrstvo ne bo 
plačalo za drugega oz. tretjega otroka. Realno pogledano, ceno je potrebno zvišati in 6.000 
evrov na letnem nivoju ni tak znesek.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan pregleda glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0024/2020-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Polletno poročilo o delu Javnega zavoda za Turizem Miren-Kras za leto 2020 – 
soglasje 

Uvodoma obrazložitve poda Ariana B. Suhadolnik. Vse obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Suzana Černe pohvali vse aktivnosti in pravi, da je optimist in verjame v uspešno prihodnost.  
 
Tudi župan pravi, da je zadovoljen, ker se rezultati vidijo. Meni, da so bile aktivnosti in 
produkti, ki so bili lansirani v času epidemije, v pravi smeri, saj so bili odzivi izjemni in 
destinacija postaja prepoznavna. Meni, da bo čez čas jasno, da se sredstva pravilno vlagajo, 
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kar se bo rezultiralo tako v prepoznavnosti, kot v novih delovnih mestih pri ponudnikih in 
ostalih oblikah zaposlitev.  
 
David Cigoj vpraša, če razpolagajo s podatkom koliko vavčerjev je bilo porabljenih v naši 
občini? 
 
Ariana B. Suhadolnik pove, da so se zavedali situacije in so premišljeno snovali produkte, ki 
bi ohranili prepoznavnost destinacije. Opiše vse produkte. Pove, da so imeli v juliju indeks 
obiska 202 v primerjavi z lani, v avgustu pa je bil indeks 212. Za september kaže trend tudi 
višji indeks. Razlika je še v temu, da so v lanskem letu beležili predvsem skupine, v 
letošnjem letu pa beležijo predvsem individualne goste. Tudi indeks nočitev je visok, v juliju 
102, v avgustu pa 104. Veliki izpadi so se beležili v marcu, aprilu in maju, ampak omenjeni 
indeksi kažejo, da so na pravi poti.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pravi, da pogreša pozornost okoli reke Vipave, vpraša, če je mogoče 
malo več pozornosti nameniti Vipavi? 
 
Ariana B. Suhadolnik meni, da je njihova ponudba kar uravnotežena. Izpostavi oddajo o reki 
Vipavi. Pravi, da se je potrebno zavedati, da se destinacija Vipava šele razvija, produkti niso 
še popolnoma testirani, imajo pa tudi relativno malo partnerjev. Veliko se povezujejo in 
vključujejo tudi Vipavo in aktivnosti ob njej.  
 
Župan doda, da se izvajajo projekti okoli Vipave in delajo na temu, da zaživi. Kljub vsemu 
meni, da je potrebna previdnosti in je potrebno korake delati postopoma.  
 
Dodatno se k razpravi ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0006/2020-6 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poda soglasje k Polletnemu poročilu o delu 

Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 10 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine – 
2. obravnava 

Uvodne obrazložitve podata svetnik Jože Bezjak in Erik Lasič, obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi je bil najprej prijavljen David Cigoj, ki opiše težavo, ki se pojavlja. Na primeru 
pove, da je zakonski par iz Sel na Krasu zaprosil za gradbeno dovoljenje pri starosti 28 let, 
gradbeno dovoljenje pa pričakujeta v kratkem, ko sta stara že 40 let. Ali bosta v tem primeru 
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imela pravico zaprositi za subvencijo. Meni, da lahko pride še do kakšnega takega primera in 
sprašuje kako se bo reševalo take primere?  
 
Jože Bezjak meni, da je zagotovo nek drugi vzrok zakaj nista še pridobila gradbenega 
dovoljenja. Sam postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je zagotovo krajši.  
 
Erik Lasič pove, da akti ne morejo delovati retroaktivno, torej v kolikor vlagatelj do vložitve 
vloge za oprostitev ne bo še star 38 let bo upravičen.  
 
David Cigoj predlaga, da se vključi dodaten člen za popravo krivice za take primere.  
 
Erik Lasič je mnenja, da je nemogoče, da postopek za izdajo gradbenega dovoljenja traja 12 
let, postopek je bil zagotovo prekinjen v določenem trenutku in gre za bolj kompleksno 
problematiko.  
 
Primož Nemec razpravlja o dikciji v 1. členu odloka in vpraša kaj pomeni reševanje prvega 
stanovanjskega vprašanja? Nekateri pri 37. letih že kupujejo drugo nepremičnino, ali se želijo 
preseliti na drugo lokacijo in prodajajo prvo nepremičnino, da bodo financirali gradnjo na 
drugi lokaciji.  
 
Jože Bezjak razloči, da v kolikor je nekdo že lastnik nekega objekta ali stanovanja ne rešuješ 
prvega stanovanjskega vprašanja.  
 
Erik Lasič dodatno obrazloži, da se išče novo družino, ki izstopa iz matične družine na svojo 
življenjsko pot. Zagotovo bodo primeri lahko različni, namen odloka je preprečiti špekulacije. 
Na vprašanje svetnika Nemca pove, da subvencija ni vezana na stalno prebivališče v naši 
občini, ampak na lastništvo nepremičnine, na kateri se bo gradilo, v naši občini. V odloku je 
varovalka, da mora v določenem času na tem naslovu prijaviti prebivališče. Na občini je, da 
bo to nadzorovala.  
 
Župan poudari, da je namen odloka tudi ta, da se vzpodbudi mlade družine, da pridejo živet v 
našo občino. S tem namenom se je tudi najprej predlagani limit 35 let, zvišal na 37 let. Na 
Krasu je kar nekaj parcel, v Biljah tudi v kratkem, upam pa, da tudi v Mirnu sčasoma.  
 
K razpravi se v nadaljevanju ni prijavil nihče več. Občinskemu svetu je župan predlagal 
sprejem naslednjega sklepa 
 

Sklep št. 007-0003/2020-8  
ODLOK o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v 

Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Ad 11 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Erik Lasič, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Suzana Černe pravi, da na državni cesti ob šoli v Biljah, ne bodo pomagale svetlobne 
označbe. Meni, da bi bilo tam najbolj primerno postaviti fizične omejitve, drugače hitrosti tam 
ni mogoče umiriti.  
 
Župan pravi, da prav to je namen tega organa. Pregledali bodo vse točke v občini, ugotovili 
kateri ukrepi bi bili primerni za posamično problematično točko in jih predlagali naprej. Pritrdi 
tudi svetniku Bogomirju Nemcu, ki pravi, da Komisija za tehnično urejanje prometa ni več 
relevantna, saj ima predlagani svet enaka, oziroma razširjena pooblastila.  V tem mandatu 
komisija ni bila niti imenovana in niti sklicana.  
 
Erik Lasič doda, da ustanovitev komisije ni imela pravne podlage, ustanovitev sveta pa ima 
podlago v zakonu, ter svoje naloge, ki se prav tako črpajo iz zakona. Mogoče pa bo tehnična 
komisija v drugačni sestavi še vedno potrebna. Predvideva za svet tehničnih vprašanj ne bo 
reševal, jih bo pa lahko tehnična komisija. Svet bo zagotovo potreboval strokovnjake s 
področja za reševanje tehničnih vprašanj.  
 
Župan preda besedo Jasmini Mihelj Marušič, ki poda poročilo Statutarno - pravne komisije, 
poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, župan ugotavlja, da večjih pripomb na vsebino ni 
bilo, predlaga združitev obravnav. Predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-20/2020-1 
Prva in druga obravnava,  Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica,  se združita in opravita na isti seji sveta 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-20/2020-1 

Sprejme se predlagani Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 1 

 

Ad 12 Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za leti 2018 in 2019 

Uvodne obrazložitve poda Aleš Markočič, direktor javnega zavoda, obrazložitve so sestavni 
del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 841-1/2020-13 
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, 
Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in 
leta 2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za naslednji namen: 
 

 Namen Znesek v EUR 

gasilsko vozilo  sofinanciranje nakupa gasilskega 
vozila - avtolestve 

131.616,00 

 SKUPAJ: 131.616,00 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
(Župan odredi 10 minutni odmor, med 18. 15 in 18. 25 uro) 
 

Ad 13 Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Poročilo Statutarno – pravne komisije poda Jasmina Mihelj Marušič, poročilo je sestavni del 
gradiva, ki tudi pove, da KS Opatje selo ni podala nobenega predloga, bomo pa pripravili 
predloge in pripombe za drugo obravnavo na podlagi predloga odloka.  
 
Župan, na vprašanje Davida Cigoja, obrazloži, da odlok ureja odstranjevanje zapuščenih 
vozil na javnih površinah. Pristojnosti na zasebnih zemljiščih občina nima.  
 
Andreja Slejko Merkun razloži, da so posegi na zasebni lastnini nedopustni. Pristojno bi na 
primer lahko imela okoljska inšpekcija, v primeru, da je zaradi zapuščenega vozila 
obremenjeno okolje. 
 
Bogomir Nemec sprašuje ali morajo biti dostopna mesta izključno na zemljiščih v lasti 
občine, in ali je možno, da se uredi dostopno mesto na zasebnem zemljišču s soglasjem 
lastnika? 
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Župan odgovori, da z ustrezno pogodbo je to možno. Poudari, da bodo odlok po prvi 
obravnavi objavili v javno obravnavo. V tem času bo mogoče vlagati pobude in predloge.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da so v odloku predvidena mest vsa v lasti občine in na katerih 
je že vzpostavljeno stanje, ki ne bo terjalo velikih vlaganj za ureditev.  
 
Zvonko Ferfolja poudari, da je odlok namenjen predvsem ureditvi stanja, da bo prijazno do 
turistov in domačinov, ter prijazno do naravnega okolja.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0014/2019-13 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil prvo obravnavo Odloka o prometni 
ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica in odločil, da se ob upoštevanju podanih pripomb 

in dopolnitev, pripravi besedilo odloka za drugo obravnavo. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 14 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica – 1. 
obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata župan in  Saša Pegam, Tarim, d. o. 
o.. Poročilo Statutarno – pravne komisije poda Jasmina Mihelj Marušič, poročilo je sestavni 
del gradiva. Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja. Oba odbora 
sta predlog odloka podprla.  
 
David Cigoj predlaga, da se v 3. členu pri delovnem področju vzdrževanje javnih površin, 
doda besedna zveza »in čiščenje«. Predvsem ima v mislih smeti na javnih površinah, če 
želimo ostati zelena destinacija nočemo imeti nasmetenega naravnega okolja.  
 
Župan pove, da pod vzdrževanje javnih površin spadajo vse dejavnosti, čiščenje, košnja, 
označevanje, lahko tudi pobiranje parkirnine. Vseh dejavnosti se v odlok ne zapiše. Se pa ne 
strinja, da bi bila občina tako nasmetena. Zagotovo se najdejo tudi smeti v okolju, vendar 
tukaj gre za nenehen proces. V naslednjih korakih bodo tudi natančneje opredeljene vse 
dejavnosti, ki jih bo režijski obrat opravljal. Dejavnosti, ki se v okviru režijskega obrata 
opravljajo so lahko različne, vsaka občina prilagodi dejavnosti svojim potrebam.  
 
Saša Pegam doda, da je čiščenje javnih površin gospodarska javna služba po zakonu, 
zaradi navedenega je v obravnavanem predlogu odloka navedeno vzdrževanje javnih 
površin. V odloku o GJS pa ima občina navedeno, da se GJS čiščenja javnih površin podeli s 
koncesijo.  
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Glede na to, da ni bilo na odborih, kakor tudi ne na občinskem svetu, bistvenih vsebinskih 
pripomb, župan predlaga, da se združita obe obravnavi in odlok sprejme po skrajšanem 
postopku. Tako predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-0017/2020 
Prva in druga obravnava,  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-

Kostanjevica,  se združita in opravita na isti seji sveta 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0017/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega 
obrata v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 15  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Miren-Kostanjevica 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Saša Pegam, Tarim, d. o. o..  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0018/2020-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 16 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica, 
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Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Saša Pegam, Tarim, d. o. o..  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0019/2020-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 17 Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena,  

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

Sklep št. 4780-0012/2020-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 1037 in 1043 

obe k. o. 2334 LIPA 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4780-0019/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1730 k. o. 2330 

SELA NA KRASU 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

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 

   13 

 

Sklep št. 4780-0018/2020-1 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 

3138/4 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 18 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 

Jasmina Mihelj Marušič, ki se je najprej prijavila za razpravo, vpraša ali se že dogovarjajo za 
ponovno vzpostavitev bankomata v Opatjem selu. Pove tudi, da so na svetu KS razpravljali 
glede lokacije za avtobusno postajo, ter da so sklenili predlagali lokacijo za 3 avtobusne 
postaje, dve v Opatjem selu, eno postajališče pa na Lokvici. Predlog so pripravili skupaj z 
Erikom Lasičem.  
 
Župan pove, da pričakujejo ponudbo ene izmed bank. Gre za pomembno zadevo in upa, da 
bo uspelo. Glede avtobusnih postajališč pravi, da v kolikor bodo zadeve v zvezi z 
lastništvom, kakor tudi z DRSI za državno cesto, urejene, lahko speljejo postopek, tako da 
bodo občani čimprej prišli do avtobusnih čakalnic.  
 
Nadalje se k razpravi prijavi svetnik Jože Bezjak. Zanima ga kaj se dogaja okoli spremembe 
Zakona o poštah, ker kroži informacija, da naj bi se tudi pošta v Mirnu zaprla. Bojazen pa 
obstaja, da bodo tudi Mercator v Mirnu zaprli, zaradi požara, tudi ta tendenca se pojavlja.   
 
Župan pove, da je informacije preveril na pošti in naj ne bi držala. Se pa res zbirajo podpisi 
za referendum o Zakonu o poštah. Po preverbi pri vodji pošte v Mirnu, ne kaže, da se bo 
pošta v Mirnu v kratkem roku zaprla. Pošta v Mirnu je kar precej obiskana in upa, da se to ne 
bo zgodilo. Tudi SOS in ZOS sta pozivali proti zaprtju pošt v Sloveniji, zadevo pa bodo 
obravnavali tudi na Svetu regije, ker to se vendarle tiče vseh občin. Glede trgovine Mercator 
pa pove, da se že obnavlja in da se bo ponovno odprla.  
 
Suzana Černe pove, da se je nanjo obrnila občanka glede ceste na hrib v Biljah, ki še vedno 
nima urejenega dovoza in je še vedno evidentirana kot služnostna pot. Ta pot ima več 
lastnikov, vendar je potrebno pot infrastrukturno urediti. Občanka pravi, da je na 
problematiko že večkrat opozorila, ob vsakem večjem nalivu iz hriba dobesedno teče potok. 
Na hribu je tudi neurejena kanalizacija in ob nalivih so spodnje parcele poplavljene. Meni, da 
bi bilo potrebno kaj urediti.  
 
Župan predlaga, da se pobudo zabeleži, s solastniki bodo sklicali sestanek. Lastniki teh hiš 
so najbrž pred gradnjo vedeli, da področje ni infrastrukturno urejeno. Zadevo morajo reševati 
lastniki hiš, skupaj z občino. Predlagali bodo, da se zemljišče odkupi, če bodo lastniki želeli 
prodati. Najprej je potrebno ugotoviti kaj je potrebno storiti in nato speljati aktivnosti. Prosi 
tudi, da se poda pisni predlog.  
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Svetnik Bogomir Nemec predlaga, da se za sejo občinskega sveta vseeno uredi ozvočenje 
ter napajanje za prenosne računalnike. Prav tako vpraša zakaj ni več neposrednega prenosa 
sej preko spletne strani. Dodatno še vpraša kako napredujeta projekta GREVISLIN in 
VIPAVA ter odvajanje odpadnih voda v odsekih, ki še manjkajo.  
 
Župan pove, da način snemanja sej ni bil tehnično posrečen, saj je prišlo večkrat do motenj 
in prekinitev. Drugačni načini snemanja pa terjajo določena finančna sredstva, o katerih se 
bodo odločali svetniki pri sprejemanju naslednjih proračunov. Glede današnje postavitve pa 
pove, da je zaradi trenutnih razmer zaradi preprečevanja širjenja Covid-19, nemogoče izvesti 
seje drugače. Za električno napajanje so poskrbeli, poskrbeti pa je bilo potrebno tudi za 
varnostno distanco. Tako kot je bila miza postavljena za zadnjo sejo je bilo očitno, da 
varnostne distance ni bilo. V trenutnih razmerah se je potrebno malo prilagoditi.  
Glede projektov pove, da je pri projektu VISFRIM zaključek prve faze, drugo in tretjo fazo 
nadaljuje Direkcija RS za vode. Pri GREVISLINU pripravlja MONG skupen razpis. Pri tem 
projektu ima naša občina zagotovljenih 103.000 evrov za projektne dokumentacije za kar 
nekaj odsekov manjkajoče kanalizacije. Za izvedbo teh odsekov pa bodo lahko kandidirali na 
druge razpise, ki jih pričakuje v novi finančni perspektivi 2021-2027, ki je zeleno usmerjena. 
Sredstev za izvedbo pa zagotovo ne bo pred 2023. Glede kanalizacijskega sistema pa pove, 
da so dobili pozitivno informacijo, da bo v novi perspektivi tudi zahodna Slovenija imela 85 % 
sofinanciranje. Do sedaj je imela zahodna Slovenija 40 % sofinanciranje. Pozitivno je tudi to, 
da bodo lahko kandidirali tudi z naselji pod 2000 prebivalci, tako da bo v naslednjem 
proračunu predlagal projektiranje tudi za Bilje in Opatje selo za manjkajoče odseke. Prav 
tako, da se pripravi študija za ostale kraje na Krasu.  
 
(župan opozori, da je naslednja točka za javnost zaprta)  

Ad 19 Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020 (INTERNO, 
ZAPRTO ZA JAVNOST). 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič, poročilo 
je sestavni del gradiva. Obrazložitev pobude za podelitev naziva častni občan poda David 
Cigoj, ki je bil tudi predlagatelj. Obrazložitve ostalih priznanj poda Aleš Batistič.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli post humno 

Tomažu Vuku. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 
PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli Prosvetnemu društvu Opatje 

selo 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 

PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli Virgilu Ušaju 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 

PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli družbi Marušič, d. o. o. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 
PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli Božidarju Batističu 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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S K L E P  š t .  007-0012/2020-13 
PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA se podeli Zdravku Staniću 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Župan zaključi sejo ob 19. 55 uri in svetnike obvesti, da bo naslednja seja predvidoma 15. 
oktobra, seznani jih tudi s prireditvami, ki se bodo odvijale v sklopu občinskega praznika ter 
dneva miru ter omejitvami, ki jih morajo upoštevati zaradi  omejevanja širjenja Covid-19. 
 
 
Datum: 9. 10. 2020 
Številka: 0320-6/2020 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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