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

ki je bila 17. decembra 2020 ob 16.  uri v večnamenski avli OŠ Miren 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Nika Miško Nemec, Matej Petejan, Vesna Klančič, Zvonko 
Ferfolja, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Matevž Marušič, Suzana Černe, Jože Bezjak, Primož 
Nemec, Sebastjan Budin in David Cigoj.   
Opravičeno odsotna: Jasmina Mihelj Marušič in Tihomil Pahor.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Andreja Slejko Merkun (pravna služba), Mirjam 
Klančič (računovodstvo), Matejka Maver Pregelj (družbene dejavnosti), Albin Pahor 
(investicije), Erik Lasič (okolje in prostor), Andrej Mlakar k točki 10.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (PN). 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 12 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnikom razloži, da se bo seja 
izvedla skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja Covid-19.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavni predlagani dnevni red. 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 14. redne seje ter 4. 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 14. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške, 
6. Imenovanje predstavnika v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica, 
7. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava, 
8. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov 

krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica,  
9. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška 

knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 
10. Sklep o Lokacijski preveritvi v k. o. Bilje,  
11. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – prva 

obravnava:  

 Odlok o proračunu za leto 2021 z obrazložitvijo, 

 splošni del proračuna za leto 2021,  

 posebni del proračuna za leto 2021, 

 načrt razvojnih programov za leta 2021 - 2024, 

 načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2021, 

 kadrovski načrt 2021 – 2022, 
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12. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 – prva 
obravnava:  

 Odlok o proračunu za leto 2022 z obrazložitvijo, 

 splošni del proračuna za leto 2022,  

 posebni del proračuna za leto 2022, 

 načrt razvojnih programov za leta 2022 - 2025, 

 načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2022, 

 kadrovski načrt 2022 – 2023, 
13. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren - 

Kostanjevica za leto 2021, 
14. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena,  
15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje in 4. dopisne seje 

Župan predstavi zapisnik 14. redne seje in 4. dopisne seje ter predlaga razpravo. Župan 
opozori, da je prišlo do napake pri zapisniku 14. redne seje. Pove, da je bilo besedilo 
pravilno, naslov pa napačen. Svetniki so prejeli popravljen zapisnik.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 0320-9/2020 
Občinski svet sprejme zapisnike 14. 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 

 
Sklep št. 0320-9/2020 

Občinski svet sprejme zapisnike 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Suzana Černe se seji pridruži ob 16. 05 uri) 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 14. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: / 
c) poročila članov svetov zavodov:  

Suzana Černe poroča iz konstitutivne seje sveta JZ OŠ Miren, ki je bila 24. 11. 2020. Izmed 
članov so izvolili predsednico Danijelo Kosovelj in njenega namestnika Ivana Lavrenčiča.  
Primož Nemec poroča iz seje sveta zavoda JZ Goriška lekarna Nova Gorica. Na 
korespondenčni seji so obravnavali predlog načrta notranje revizije zavoda, investicijo za 
izvedbo modularnega skladišča, ki je dotrajano in je investicija nujna in soglasje za izplačilo 
delovne uspešnosti direktorice iz naslova povečanega obsega dela za obdobje 1. 3. do 31. 5. 
Zapisnika seje še ni prejel, tako da podatka o tem ali so sklepi sprejeti še nima.  

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 14. redne seje: Župan pove, 
da so bili vsi odgovori podani na seji.  

 

4. točka:  Pregled realizacije sklepov 

Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi 
realizirani, tako kot je navedeno v gradivu.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 0320-9/2020 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 14. 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 

 

5. točka:  Soglasje k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko. Poročilo Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič, pove, da so kandidatko 
podprli s 4 glasovi za in 0 proti. Poročilo je sestavni del gradiva. 
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0031/2020-3 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Iris Podobnik za 
direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, za obdobje 4 let. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Imenovanje predstavnika v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Poročilo 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič. Komisija je s 3 
glasovi za in 1 vzdržanim glasom, potrdila Nives Zelenjak in tako predlagajo tudi občinskemu 
svetu. Poročilo je sestavni del gradiva. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0141-0015/2020-6 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje Nives Zelenjak za predstavnico 

Občine Miren-Kostanjevica v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 
Gorica, za obdobje petih let. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

7. točka:  Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava 

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve, s spremembami v primerjavi 
s prvo obravnavo, so sestavni del gradiva.  
 
Najprej razpravlja svetnica Suzana Černe, ki pravi, da jo skrbi parkirišče za Cerje. Po njenem 
mnenju je, predvsem čez vikende, premajhno za vse obiskovalce.  
 
Andreja Slejko Merkun poudari, da je na tem področju predvidena ureditev obstoječih 
parkirišč in zagotovitev še enega na področju oljčnikov. Zagotovo bo potrebno najprej urediti 
vsa predvidena parkirišča tudi drugje po občini, šele nato bodo lahko redarji realizirali 
določbe glede glob.  
 
Obrazložitev doda tudi župan in pove, da bodo najprej morali pravilno označiti in urediti 
predvidena parkirišča in misli, da jim bo dovolj. To področje morajo nekako urediti in vidijo 
rešitev na ta način.  
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Svetnik Primož Nemec izpostavi športne prireditve, ker ko imajo nogometna društva večje 
tekme, je nemogoče zagotoviti ustrezno število parkirišč in primerno parkiranje. Takrat 
zagotovo pride do kršitev.  
 
Župan pove, da pri prireditvah je zadeva drugačna, prireditve so iz tega odloka izvzeta. 
Poudari, da imajo vse občine, ki so turistično zelo razvite, urejeno to področje na način, da 
imajo predvidena urejena parkirišča. Parkiranje izven teh je sankcionirano.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da so vse globe za nepravilno parkiranje predvidene v zakonu 
in jih že sedaj lahko izreka policija in redarji.  
 
Erik Lasič dodaja, da je za parkiranje navsezadnje odgovoren organizator prireditve, za to 
mora poskrbeti in prevzeti določeno odgovornost. Poudari, da s tem odlokom iščejo rešitve 
za problematiko parkiranja v naravnem okolju.  
 
Svetnik Bogomir Nemec meni, da v kolikor je bila vsebina odloka usklajena tudi z redarsko 
službo, bo odlok v praksi lažje izvajati.  
 
Podžupan Zvonko Ferfolja, kot predlagatelj odloka, pove, da so bili v pripravo odloka 
vključeni vsi deležniki. Namen je bil urediti to področje in meni, da je predloženi odlok možno 
realizirati, v kolikor se bodo pokazale pomanjkljivosti pa bodo odlok spremenili.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0014/2019-20 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o prometni ureditvi v Občini 
Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

8. točka:  Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica  

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Pove, da so sledili predlogu Občinske volilne komisije iz leta 2011 in vključuje predlog, da se 
v Mirnu združita dve volilni enoti v eno za volitve v svete KS in v Temnici pa se tri volilne 
enote združijo v eno. Tudi v ostalih KS se volitve izvajajo v eni volilni enoti. Oba sveta KS sta 
se predlogom strinjala.  
 
Predlagani odlok je obravnavala tudi Statutarno-pravna komisija, poročilo slednje poda 
Bogomir Nemec. Pove, da je komisija predlog sprejela in enako predlaga občinskemu svetu.  
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K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan pregleda glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 041-0007/2018-8 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren-

Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

Uvodoma obrazložitve poda Matejka Maver Pregelj. Vse obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
Dodatno se k razpravi ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sk lep št. 014-0064/2019-10 
1. 

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 
5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR 
in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za:  
 

- nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR,  
- nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter 
- nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR.  

 
2. 

Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

10. točka: Sklep o Lokacijski preveritvi v k. o. Bilje 

Uvodne obrazložitve poda Andrej Mlakar, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
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Svetnik Matevž Marušič poroča iz Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo. Pove, da je odbor 
sicer sklep sprejel, vendar da so imeli pomisleke in vprašanja glede zagotavljanja parkirnih 
mest za tak objekt ter dovoznih poti.  
 
Svetnik David Cigoj pravi, da v bistvu ne ve za kaj točno se gre. Objekte si je ogledal in je v 
bistvu že vse zgrajeno, ne samo to, v enotah že ljudje bivajo. V gradivo je slika neke stare 
hiše, ki je v naravi že prenovljena.  
 
Razpravi svetnika Cigoja se pridružuje tudi svetnik Primož Nemec. Sprašuje se ali so bila 
dela izvedena brez ustreznih dovoljenj? V tistem območju imajo stanovalci že tako težave z 
dostopnimi potmi. Pravi, da res ne razume kaj se dogaja.  
 
Andrej Mlakar pravi, da kolikor ve, je investitor znotraj obstoječih gabaritov stavbo 
rekonstruiral v večstanovanjski objekt. Objekta kot je, pa ne more legalizirati, ker mu 
obstoječi prostorski načrt tega ne dopušča, zato je začel ta postopek. S postopkom 
lokacijske preveritve je legalizacija možna, vendar bo vseeno moral zadostiti določbam OPN-
ja, v obratnem primeru bo moral projekt prilagoditi.  
 
Primož Nemec poudari, da je objekt lepo izveden, in da tudi proti gospodu Matozu, ki je eden 
od investitorjev, nima nič. Kljub vsemu pa so svetniki postavljeni pred dejstvo. V primeru 
nasprotovanja pa označeni kot nazadnjaški, ter da ne podpirajo napredka, itd. Upam, da se 
ne bo več tako gradilo v naših krajih, predvsem pa ne v strnjenih delih vasi.  
 
Suzana Černe pravi, da na zadevo gleda malo drugače. V primeru, da bi na tem mestu 
nastalo neko blokovsko naselje, blok, ali neka super moderna stavba znotraj starega dela 
vasi, bi bila prva proti. Nastala pa je lepa, večstanovanjska stavba, naseljene so mlade 
družine. To zagotovo predstavlja napredek za Bilje.  
 
Župan pove, da tak elaborat občinski svet sprejema prvič, pozitivno soglasje ministrstva je 
investitor že dobil. Nova zakonodaja dopušča legalizacijo večstanovanjskih stavb, ki kot take 
niso bile zgrajene legalno. Sicer pa sam meni, da je potrebno graditi skladno s prej 
pridobljenimi soglasji.  
 
Andrej Mlakar še doda, da zakon ne dopušča lokacijske preveritve kar za vsak primer, v 
zakonu so točno določeni pogoji kdaj se lahko izvede. V tem primeru gre za to, da je v osnovi 
stavba že tako velika, da ni racionalna rekonstrukcija za potrebe samo eno ali dvo-
stanovanjske hiše. Zaradi navedenega je bilo sploh možno ta postopek speljati in zato je bilo 
tudi soglasje MOP pozitivno.  
 
Svetnik Bogomir Nemec pravi, da je zadeva gotovo koristna za Bilje, je pa tudi res, da so 
svetniki postavljeni pred dejstvo. Meni, da način zagotovo ni spoštljiv do občinskega sveta, 
vendar da na zadevo gleda kot pozitivno za kraj, in da bo glasoval za.  
 
K razpravi se v nadaljevanju ni prijavil nihče več. Občinskemu svetu je župan predlagal 
sprejem naslednjega sklepa 

Sklep št. 3517-0001/2020 
o potrditvi lokacijske preveritve za parcele št. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 vse k. o. Bilje 
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1. člen 
S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za 
parcele številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k. o. Bilje, na podlagi elaborata lokacijske 
preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Studio mediterana d.o.o. v septembru 2020, čistopis 
november 2020 (ID številka prostorskega akta: 1992).   
 

2. člen 
(1) Dovoli se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta Odlok o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni List RS, št. 85/13, 

10/14, 87/15, 21/16 in 14/20) , na zemljišču parcel številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k. 

o. Bilje. 

(2) Na območju Lokacijske preveritve se v prilogi 2 OPN v tabeli za območje BI 20 SK doda 

posebne prostorske izvedbene pogoje, ki se glasijo: »Na območju parcel številka 46/3, 

46/4, 46/5, 46/6, vse k. o. Bilje se dovoli gradnja tri in več stanovanjskih stavb.« 

 
3. člen 

Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo 
za izdajo gradbenega dovoljenja ali pred odločbe. 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 2 

Ni glasoval/a 0 

 
(Župan odredi 10 minut odmora, od 17. 30 do 17. 40 ure) 

11. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – 
prva obravnava 

Župan uvodoma pove, da je bila glavno vodilo, za pripravo predlogov proračunov, vizija in 
strategija razvoja občine do 2025. Upoštevali so že zvišano povprečnino ter ostala sredstva, 
ki jih bo država namenila občinam v prihodnje. V proračune so vključeni projekti, ki bodo 
omogočali čim boljše črpanje evropskih sredstev in nacionalnih sredstev skozi razpise, ki se 
jih pričakuje v prihodnje.  
 
V nadaljevanju Mirjam Klančič poda obrazložitev posebnega dela proračuna, župan in Albin 
Pahor podata obrazložitev NRP-ja za 2021 in 2022. Vse obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 

Sklep št. 007-0025/2020-7 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021. 
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O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 
razprava bo trajala do 15. 1. 2021. 
 
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga proračuna v prostorih občine. 
 
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 
 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

12. točka:  Predlog Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 – 
prva obravnava 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podajo župan, Mirjam Klančič in Albin Pahor.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 

Sklep št. 007-0025/2020-14 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022. 
 
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 
razprava bo trajala do 15. 1. 2021. 
 
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga proračuna v prostorih občine. 
 
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 
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Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi 
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

13. točka:  Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren - 
Kostanjevica za leto 2021 

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

Sklep št. 007-27/2020-1 
Občinski svet sprejme plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine 

Miren-Kostanjevica na leto 2021 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

14. točka:  Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 

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

Sklep št. 4780-0021/2020-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 650/19 k. o. 

2325 MIREN 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Sklep št. 4780-0024/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 608/5, 608/6 in 

608/7 vse k. o. 2318 BILJE 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

15. točka:  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Svetnik David Cigoj razpravlja glede javnega razpisa za sofinanciranje registriranih enot 
kulturne dediščine in sprašuje zakaj je razpis odprt tako kratek čas. Meni, da bi moral biti 
odprt en mesec.  
 
Župan pove, da je razpis vedno odprt konec leta in vedno odprt en teden. Gre pa za 
sofinanciranje že izvedenih del na enotah kulturne dediščine.  
 
K razpravi se prijavi tudi svetnik Matej Petejan, ki opozori na problematiko zobozdravstva v 
ambulantah v Mirnu. Pove, da zobozdravniki ne vpisujejo novih pacientov in so občani 
primorani izbirati zobozdravnike izven občine. Občina na to nima vpliva, vendar je to 
predvsem problem za starejše občane. Mogoče bi morala občina bolj ozaveščati občane, da 
se lahko poslužujejo že vpeljane storitve brezplačnih prevozov za starejše in invalide.  
 
Župan pove, da ta storitev deluje in se ga nekateri poslužujejo. Na tak prevoz se je potrebno 
naročiti nekaj dni prej. Pove, da bodo pridobili še en zobozdravstveni tim, vendar po tem, ko 
bo zavod zagotovil še eno ambulanto. Trenutno ta tim deluje v Šempetru, po zagotovitvi 
prostora pride v Miren še pol tima. Upa, da se bo to zgodilo čim prej.  
 
Svetnika Primoža Nemca zanima kaj se dogaja z investicijo poleg vile Savnig v Biljah? 
 
Župan pravi, da investitor pripravlja OPPN. Opravljena je bila že javna razprava na kateri so 
bile podane določene pripombe, ki jih investitor analizira. Sicer pa je tam predvidena 
stanovanjska gradnja, vrstne hiše in večstanovanjski objekti.  
 
Sejo je župan zaključil ob 19. 50 uri. 
 
Datum: 20. 1. 2021 
Številka: 0320-9/2020 
 
 
Zapisala:         Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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