predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 22. aprila 2021 ob 16. uri v večnamenski avli OŠ Miren
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matej Petejan, Vesna Klančič, Zvonko Ferfolja, Matjaž
Mozetič, Aleš Batistič, Jasmina Mihelj Marušič, Matevž Marušič, Suzana Černe, Jože Bezjak,
Primož Nemec, Sebastjan Budin in David Cigoj.
Opravičeno odsotna: Nika Miško Nemec in Tihomil Pahor.
Ostali prisotni: Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun (pravna služba), Mirjam Klančič
(računovodstvo), Ariana B. Suhadolnik k točki 9, Mag. Iris Podobnik k točki 11, Urška
Velikonja k točki 13 in 14, Matejka Maver Pregelj k točki 15, 16, 17 in 18, Primož Sulič k točki
15 in 16, Bernarda Pirih in Mateja Berginc Kovačič k točki 17 in Robert Cotič
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (PN).
Podžupan 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
Podžupan predstavi predlagani dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga
glasovanje o dnevnem redu in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 16. 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 16. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Imenovanje predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svet zavoda Javni zavod
za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica,
6. Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za
obdobje 2021-2027 (tajno glasovanje),
7. Ugotovitev prenehanja mandata članu Sveta KS Vojščica,
8. Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – Lago IS,
Turizem, d.o.o.,
9. Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – PEGASO
TURIZEM d.o.o.,
10. Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica,
11. Letno poročilo JSMGG za leto 2020 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto
2021,
12. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,
13. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022,
14. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena,
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini
Miren-Kostanjevica,
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17. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu,
18. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih,
19. Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto
2020,
20. 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 16. redne seje
Podžupan predstavi zapisnik 16. redne seje in predlaga razpravo.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 0320-2/2021
Občinski svet sprejme zapisnike 16. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

3. točka: Poročila
a) poročilo župana: Podžupan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 16. redne
seje.
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: /
c) poročila članov svetov zavodov:
Matej Petejan poroča iz sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica. Pove, da
so sprejeli poslovnik in finančni plan za leto 2021. Pove, da se ne ve še kako bo z razpisi,
izvajala se ni revija pevskih zborov Goriške se ni izvajala, izvajala se niti revija Primorska
poje. Tudi sicer zbori ne delujejo. Trenutno velja, da naj bi bil razpis za revijo Primorska poje
20. junija in naj bi se izvajala lokalno, vsak zbor v svojem kraju in na odprtem.
Suzana Černe poroča iz sveta zavoda OŠ Miren. Pove, da so imeli od novembra
konstitutivno sejo. V februarju so imeli sejo na kateri so bili seznanjeni z delom šolskega
sklada, obravnavali so finančni načrt za leto 2021, ki sta ga predstavili ravnateljica in
računovodkinja. Bilo je kar nekaj nepravilnosti, na katere je opozorila. Od tega, da je bil
zavod pozvan k pripravi finančnega načrta, vendar je bil pripravljen samo plan potrebnih
finančnih sredstev za izvajanje dodatnega programa in predšolske vzgoje. Ne pa tudi
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proračunu zagotovila sredstva za ureditev prostorov za strokovne delavke v vrtcu. Na seji sta
bila predstavljena kar dva finančna plana, plan 1 in plan 2. Poleg tega je bilo na seji ves čas
poudarjano, da investicijskih del ne planirajo, ker se tako ali tako sredstva za ta namen iz leta
v leto manjšajo. Želijo pa da si, da bi jim občina prisluhnila in namenila več investicijskih
sredstev. Sama je ravnateljico opomnila na veliko investicijo v 1. fazo obnove v višini več kot
2 milijona evrov, dodatno uredila igrišče na šoli, in da planira dodatno investirati še 3 milijone
evrov v 2. in 3. fazo obnove OŠ. Zdelo se ji je povsem neetično, da v planu pišejo, da občina
nima posluha za njihove investicije. Zahtevali so tudi, da se v planu predvidi, da se negativno
stanje pokriva s sredstvi iz tržne dejavnosti. Zelo izpostavljeno je bilo tudi, da šola potrebuje
nov arhiv, kakor tudi to, da bi morali zagotoviti sredstva za nekoga, ki bo arhiv uredil. Na tem
mestu je sama opozorila na to, da je trenutno prostor primeren, ter da mora imeti vsak zavod
za urejanje arhiva zadolženega zaposlenega. Ravnateljica je tudi opozarjala na to, da sta bili
z računovodkinjo večkrat na občini ter opozarjali, da je potrebno povišati ceno vrtca, vendar,
da za to nista dobili pozitivnega odgovora. Sama je predlagala, da bi zavod pripravil tri
mesečni finančni plan in ga predložil v pregled svetu zavoda in občini, predlagala je tudi
nekatere popravke finančnega plana. Nadalje je predlagala tudi, da se gradivo za sejo sveta
zavoda pošilja vsaj 7 dni pred sejo, ter da se gradivo z zapisnikom posreduje tudi na občino.
Na drugi korespondenčni seji v februarju so obravnavali popravek finančnega plana,
katerega so zahtevali. V finančnem planu so bile ponovno nepravilnosti na katere je
opozorila. Zaradi pripomb finančni plan ni bil potrjen. Na seji, ki so jo imeli v marcu jim je bil
res predložen samo en plan v katerem pa je bilo planiranih 26 tisoč evrov za investicije,
namesto 5 tisoč. Finančni plan ponovno ni bil potrjen. Na tej seji je bilo predstavljeno tudi
revizijsko poročilo. Revidirana je bila ekonomska cena za programe predšolske vzgoje,
izplačila zaposlenim, evidenca delovnega časa in evidentiranje poslovnih uspehov. Nekaj
manjših pomanjkljivosti je bilo ugotovljenih, ki pa jih je zavod že odpravil. Pri izplačilih plač ni
bilo ugotovljenih nepravilnosti. Tudi pri letnem popisu, ki ga je predstavila pomočnica, ni bilo
pripomb. Veliko vprašanj in pripomb pa je doživelo letno poročilo ravnateljice. S strani
staršev je bila pripomba na to, da v svetu staršev ni predstavnikov vseh oddelkov matične in
podružničnih šol, opozorili so na netočne številke števila otrok v poročilu, občutna razlika je
pri številu udeležb na tekmovanjih, kar je najverjetneje pripisati ukrepom zaradi pandemije.
Zanimalo jih je kakšne so vzpodbude za udeležbo na tekmovanjih za nadarjene učence.
Presenetila jih je dokaj visoka povprečna ocena in jih je zanimalo kako je ravnateljica sledila
učenju na daljavo, ter kako je nagradila učitelje, ki so bili pri delu nadpovprečno uspešni, saj
razlike v tem delu ni bilo opaziti. Glede na to, da občina sofinancira zaposlitev računalničarja
jih je zanimalo ali so bili učenci ustrezno izobraženi glede pouka na daljavo, informacijo ima,
da je gradivo učencem prihajalo po različnih kanalih, ter da šola ni dovolj zgodaj preverila ali
imajo vsi učenci računalniško opremo. Opozorili so na ravnateljičino komunikacijo z učitelji,
ravnateljičini pristopi tudi niso bili do vseh učiteljev enaki. Videti je napredek glede projektov,
vendar menijo, da so ti koraki prepočasni in, glede na informacije, jih je tudi potrebno
preveriti. Člani sveta zavoda so poudarili, da bi morala ravnateljica poskrbeti, da bi bilo med
člani kolektiva več pozitivnega vzdušja, da bi hitreje reševali težave, kajti vse to so odraža v
učnem okolju, tako v odnosu do staršev, kot do učencev. Žal ugotavljajo, da se težave iz
prejšnjega leta nadaljujejo, čeprav jim je ravnateljica zagotovila, da je sama prevzela delo
odsotne šolske socialne pedagoginje. S strani staršev so dobili informacijo, da so s strani
šole dobili le list papirja s telefonskimi številkami svetovalnih delavk na srednjih šolah. Na 3.
korespondenčni seji so končno potrdili finančni plan zavoda. Na 4. korespondenčni seji v
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najbolj skrbi vzdušje na šoli in izjemno slaba komunikacija.
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 15. redne seje: Župan pove,
da so bili vsi odgovori podani na seji.
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob16.10 uri, prisotnih je tako 13 svetnikov)
4. točka: Pregled realizacije sklepov
Podžupan 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. 0320-2/2021
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 16. 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: Imenovanje predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svet zavoda Javni
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko. Poročilo Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič, pove, da so predlagali
ponovno imenovanje Andreja Šeklija. Poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 0140-0039/2020-11
o imenovanju člana Sveta zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost –
Gasilska enota Nova Gorica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje Andreja Šeklija v Svet zavoda Javni zavod
za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, kot predstavnika Občine
Miren-Kostanjevica
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13
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0
Ni glasoval/a

0

6. točka: Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne
regije za obdobje 2021-2027 (tajno glasovanje)
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Poročilo
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič, ki občinskemu
svetu predlaga potrditev liste kandidatov. Poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupan predlaga sestavo komisije za tajno glasovanje
in sicer :
1. Zvonko Ferfolja - predsedujoči
2. Suzana Černe
3. Aleš Batistič
V nadaljevanju se razdelijo glasovnice za tajno glasovanje, podžupan po glasovanju odredi 5
minutni odmor. V času odmora komisija preveri glasovanje in ugotovi rezultate.
Glasovnice je oddalo 13 svetnikov in svetnic od 13 prisotnih, ki so soglasno potrdili
predlagano listo kandidatov.
7. točka: Ugotovitev prenehanja mandata članu Sveta KS Vojščica
Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 031-0002/2021-5
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članu Sveta Krajevne
skupnosti Vojščica, Simonu Muraru Colji, zaradi menjave stalnega prebivališča, z
dnem 15. 2. 2021 prenehalo članstvo v Svetu Krajevne skupnosti Vojščica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

8. točka: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – Lago IS
Turizem, d. o. o.
Uvodne obrazložitve poda Zvonko Ferfolja. Pove, da sta obe mnenji (tudi mnenje pod
naslednjo točko) obravnavali tudi na kolegiju županov in zavzeli stališče, da se pozitivno
stališče poda družbi Lago IS Turizem, d.o.o. za igralni salon v Volčji Dragi, ker je tam že bil,
in ker gre za pomemben dohodek iz koncesijske dajatve za Občino Renče-Vogrsko. Za nov
igralni salon v Vrtojbi pa so zavzeli negativno stališče. To koncesijo je obravnaval tudi že
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glasovanja pa ni prišlo.
Aleš Batistič razpravlja kot zaposlen v družbi Hit in je svetnikom na elektronske naslove
posredoval mnenje sveta delavcev, ki je bilo poslano tudi na ministrstvo za finance. Povzame
napisano in pove, da je Hit trenutno v nezavidljivem položaju, zahodna meja je zasičena z
igralnicami in ne vidijo smisla v podeljevanju dodatnih koncesij, niti v Volčji Dragi, niti v
Vrtojbi. Sam se pridružuje mnenju sveta delavcev Hita, ki predlaga podelitev negativnega
mnenja za obe koncesiji.
Matjaž Mozetič se pridružuje mnenju svetnika Aleša Batističa, kajti Hit je veliko prispeval v
širšo skupnost, vsi ostali saloni pa nimajo posluha za to.
K mnenju Matjaža Mozetiča se pridružuje tudi svetnik Bogomir Nemec in ne more mimo
moralne odgovornosti do mladine, sam kot učitelj se za pozitivno mnenje ne more odločiti.
Sprašuje se tudi o moralni odgovornosti občinskega sveta pri glasovanju o taki tematiki, ne
glede, da mnenje občinskega sveta ne igra skoraj nobene vloge.
Svetnik David Cigoj obrazloži mnenje kolegija, da bi bilo smiselno podati pozitivno mnenje
koncesiji v Volčji Dragi. Občina Renče-Vogrsko koncesije od Hita ne prejema, prejemala jo je
samo od igralnega salona v Volčji Dragi.
Svetnik Primož Nemec se strinja z razpravo svetnika Bogomirja Nemca, pove tudi, da
osebno se ne strinja s smerjo v katero je šlo igralništvo v Sloveniji. Vendar je to področje, ki
ga ureja država. Kljub vsemu meni, da bi bilo smiselno podati pozitivno mnenje za igralni
salon v Volčji Dragi, negativno pa za drugega.
Aleš Batistič dodatno obrazloži, da je Matej Brezigar, ki naj bi bil direktor podjetja Lago IS
Turizem, d. o. o., ima v Hitu družinskega člana, ki je zaposlen na delovnem mestu gostitelja.
Slednje pomeni, da ima dostop do baze podatkov vseh igralcev v Hitu in se sprašuje ali je
higiensko, prej bi to označil kot konflikt interesov.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato podžupan predlaga glasovanje. Pove, da bodo v obeh
primerih najprej glasovali o pozitivnem mnenju.
Sklep št. 461-0001/2021-6
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme pozitivno mnenje k dodelitvi
koncesije gospodarski družbi Lago IS, Turizem, d.o.o., Rožna Dolina, Pod gričem 29,
5000 Nova Gorica, za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu
Volčja draga 61, 5293 Volčja Draga.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

3
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10
Ni glasoval/a

0

Podžupan ugotovi, da sklep ni bil sprejet
9. točka: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – PEGASO
TURIZEM d. o. o.
Podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S k l e p š t . 461-0002/2021-6
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme pozitivno mnenje k dodelitvi
koncesije gospodarski družbi PEGASO TURIZEM, gostinske in zabaviščne storitve
d.o.o., Vrtojba, Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, za prirejanje posebnih
iger na srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod
1, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

0

Proti

13

Ni glasoval/a

0

Podžupan ugotovi, da sklep ni bil sprejet.
10. točka: Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Na vprašanje
svetnika Matevža Marušiča pove, da bi bila v letu 2022 cena za vsa pokopališča enaka. Za
letos pa ostaja cena enaka kot so jih sprejele krajevne skupnosti.
S K L E P š t e v i l k a 3540-0016/2021-4
o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica
1. člen
Ta sklep določa višino grobnine na pokopališčih na območju Občine Miren-Kostanjevica.
2. člen
Na pokopališču v Mirnu višina grobnine znaša:
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Grobnina (brez DDV)
Enojni
13,11 EUR
Dvojni
21,31 EUR
Žarni
21,31 EUR
Otroški
8,20 EUR
3. člen
Na pokopališču v Orehovljah višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
13,11 EUR
Dvojni
21,31 EUR
Žarni
21,31 EUR
4. člen
Na pokopališču v Biljah višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
18,00 EUR
Dvojni
30,00 EUR
Žarni
26,00 EUR
5. člen
Na pokopališčih v Opatjem selu in Novi vasi višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
13,52 EUR
Dvojni
22,54 EUR
Žarni
22,54 EUR
6. člen
Na pokopališču v Selah na Krasu višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
15,50 EUR
Dvojni
25,80 EUR
Otroški
10,30 EUR
7. člen
Na pokopališčih v Temnici in Lipi višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
17,00 EUR
Dvojni
28,00 EUR
Žarni
28,00 EUR
Otroški
11,00 EUR
8. člen
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na pokopališču v Vojščici višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
18,00 EUR
Dvojni
29,00 EUR
Žarni
29,00 EUR
Otroški
12,00 EUR
9. člen
Na pokopališču v Kostanjevici na Krasu višina grobnine znaša:
Vrsta groba
Grobnina (brez DDV)
Enojni
15,00 EUR
Dvojni
25,00 EUR
Žarni
15,00 EUR
Grobnica
40,00 EUR
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi svetov krajevnih skupnosti, o določitvi
višine grobnin za pokopališča v Občini Miren-Kostanjevica.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se za obračun grobnin od 1. 1. 2021 naprej.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

1

Ni glasoval/a

0

11. točka: Letno poročilo JSMGG za leto 2020 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG
za leto 2021
Obrazložitve poda direktorica, Mag. Iris Podobnik. Obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se prijavi svetnik David Cigoj, ki vpraša kakšen je delež poplačila kreditov,
oziroma kako nastane ta razlika 350.000 evrov?
Mag. Iris Podobnik pove, da težav s poplačili nimajo. Razlika sredstev na TRR nastane zato,
ker so poplačila za odobrene kredite v preteklosti nižja kot so izplačila sedaj. V preteklosti so
bili zneski za kredite pod milijon, sedaj so zneski nad milijon. To ne pomeni, da ni sredstev,
sredstva sklad ima. Na vprašanje svetnika Bogomirja Nemca dodatno pove, da mora biti v
kmetijskem gospodarstvu vsaj 1 zaposlen, da lahko kandidira na razpisu sklada za
vzpodbude v kmetijstvu.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ne prijavi nihče več, zato podžupan predlaga sprejem naslednjega sklepa
Sklep št. 0140-0036/2020
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 9. redni seji dne 23. 3. 2021,
sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020«.
2.
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 v višini 738.689,46 EUR se na predlog
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 9. redni seji dne 23. 3. 2021,
sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto
2021«.
4.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani
občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2021, pri čemer znesek za posamezno
občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
121.716,00 EUR
Občina Brda
23.298,51 EUR
Občina Kanal ob Soči
27.958,21 EUR
Občina Miren — Kostanjevica
18.638,51 EUR
Občina Šempeter — Vrtojba
24.838,89 EUR
Občina Renče — Vogrsko
16.534,99 EUR
Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške.5.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega
sklada malega gospodarstva v višini 186.872,00 EUR, sorazmerno z namenskim
premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren — Kostanjevica
Občina Šempeter — Vrtojba
Občina Renče — Vogrsko

99.999,58 EUR
17.294,43 EUR
18.405,23 EUR
15.788,87 EUR
21.855,47 EUR
13.528,42 EUR
6.

Ta sklep velja takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti
0
Ni glasoval/a

0

12. točka: Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020
Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Mirjam Klančič.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-2/2021
Občinski svet sprejme zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto
2020
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

13. točka: Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v
načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022
Urška Velikonja poda obrazložitve sklepa, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0001/2021
Občinski svet sprejme Sklep o o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v
načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

1

14. točka: Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Obrazložitvi poda Urška Velikonja, obrazložitvi sta sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
Sklep št. 4780-0005/2021
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 3178/3 in
3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 4780-0003/2021
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

15. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v
Občini Miren-Kostanjevica
Uvodno obrazložitev podata Matejka Maver Pregelj in Primož Sulič. Obrazložitev je sestavni
del gradiva. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je
sestavni del gradiva.
Primož Nemec dodaja, da je osebno navdušen nad pripravljenim, sicer meni, da bodo
morala društva preusmeriti aktivnosti. Že nekaj občin ima taka merila, ki nagrajujejo tiste
organizacije, ki so res samo športu namenjene in jih vzpodbudile, da bodo delale še boljše.
Meni, da je predlog dober.
K razpravi se ni prijavil nihče več, podžupan ugotavlja, da ni bistvenih vsebinskih pripomb,
zato predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
Sklep št. 0320-0002/2021
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da bo na isti seji opravil obe
obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v
Občini Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti
0
Ni glasoval/a

0

Sklep št. 0320-0002/2021
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica v prvi
obravnavi
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

16. točka: Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2021
Uvodno obrazložitev podata Matejka Maver Pregelj in Primož Sulič. Obrazložitev je sestavni
del gradiva. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je
sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0006/2021
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini
Miren-Kostanjevica za leto 2021
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

17. točka: Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu
Uvodne obrazložitve podajo Matejka Maver Pregelj, Bernarda Pirih (DUNG) in Mateja
Berginc Kovačič (DUNG). Obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za družbene
dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 1222-0008/2020
1.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 21,02
EUR za efektivno uro.
2.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na
domu 4,30 EUR in se uporablja od 1. 5. 2021 dalje.
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50
%.
3.
Ta sklep začne veljati takoj. Uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

S K L E P 1222-0008/2020
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje za nakup oz. poslovni najem
vozila za potrebe izvajanja storitve pomoči na domu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

18. točka: Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
Obrazložitve poda Matejka Maver Pregelj, obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo
Odbora za družbene dejavnosti poda Suzana Černe, poročilo je sestavni del gradiva.
Svetnik Matjaž Mozetič sprašuje zakaj je svet zavoda podal soglasje k delovni uspešnosti
ravnateljice, glede na vse težave, ki se dogajajo v šoli?
Svetnica Suzana Černe obrazloži, da je svet zavoda dolžan oceno podati na podlagi
veljavnih meril za realizacijo programa, za kakovost izvedbe programa, za razvojno
naravnanost in za materialne pogoje. Za realizacijo programa je, skladno z navodili
ministrstva, dobila 25 %, za kakovost izvedbe programa je dobila najmanj, za razvojno
naravnanost pa je skladno s poročilom prav tako dobila oceno, za materialne pogoje prav
tako 5 %. V svetu zavoda so bila deljena mnenja glede ocene.
Jasmina Mihelj Marušič pove, da je bila seja sveta zavoda dolga 5 ur, s Suzano sta vztrajali
za znižanje ocene, ampak v svetu zavoda so tudi drugi člani, ki menijo nasprotno. Brez
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------njunega vztrajanja bi bila ocena še višja. Tudi, ko se je ravnateljica vrnila na sejo na
seznanitev je bila vidno presenečena. Doda tudi, da na razredni stopnji ni tako opazno,
ampak na predmetni stopnji je razlika v požrtvovalnosti učiteljev zelo opazna. Situacija na
šoli je zaskrbljujoča.
Suzana Černe, pove, da mora skrbeti tudi to, da bodo otroci morebiti odhajali na druge šole,
prav tako pa tudi odhajanje dobrih učiteljev.
Tudi sam je na odboru postavil enako vprašanje kot svetnik Mozetič. Zanima ga kakšna je
posledica, če sklepa ne podprejo? Zadeva je zaskrbljujoča, imeli bomo lepe in nove zidove,
odhajali pa bodo učitelji in otroci.
Razpravlja svetnik David Cigoj, ki pove, da spremlja OŠ Komen, ker se njegov otrok tam
šola, spremlja pa tudi OŠ Miren. Poudari, da noče zagovarjati ravnateljice, zagovarja pa, da
so v odnosu do nje bolj zmerni, da se zadeve pomirijo, da se vzpostavi konstruktivni dialog,
in da bi delovali bolj umirjeno.
Suzana Černe odgovarja, da njen namen zagotovo ni rušiti šolo, ni ji vseeno kaj se v šoli
dogaja, tudi sama je namreč hodila na to šolo. Bila pa je večkrat prenesena okoli,
ravnateljico je tudi zalotila na laži, zato ji ni vseeno kaj se dogaja. Ravnateljica ji je namreč
zagotovila, da sama rešuje zadeve dalj časa odsotne svetovalne delavke. Nakar je izvedela,
da to reševanje zadev je samo en papir s telefonskimi številkami svetovalnih delavk na
srednjih šolah. Niti en učenec 9. razreda ni imel individualnega razgovora. To pa so
pomembne zadeve. Pravi, da si sama želi, da bi se ravnateljica zavedala svoje odgovornosti
in sprejela tudi to kritiko, ter da prične urejati razmere v zavodu.
Svetnik Matej Petejan pove, da se strinja z vsem do sedaj povedanim, vendar je tudi sam
neposredno prizadet. Ta zadeva se vleče že nekaj let, starši so bili večkrat razočarani in
izigrani z njene strani. Pove, da so ji večkrat prišli naproti, tudi sam je poskušal pomiriti
zadeve in biti konstruktiven. Doda, da je tudi sam večkrat razmišljal o prešolanju svojih otrok,
ter da je na šoli kar nekaj mladih in dobrih učiteljev na katerih bi lahko gradili. To so učitelji s
pravim odnosom, vendar se boji, da bodo tudi oni odšli.
Jasmina Mihelj Marušič pove še, da so se tudi z ravnateljico lepo pogovorili in ji povedali, da
mora na odnosih še veliko delati.
Aleš Batistič, glede na do sedanjo razpravo, predlaga sprejem tega sklepa in čim prej sklic
izredne seje na temo osnovne šole.
Primož Nemec se strinja s svetnikom Batističem, dodatno pa bi bilo na seji potrebno
razpravljati tudi o sredstvih za dodatni program.
Razpravlja tudi svetnik Bogomir Nemec. Najprej pove, da ni seznanjen z vsemi
podrobnostmi, ker se je od tega oddaljil že pred dvema letoma. Prepričan je v to, da morajo
biti, če želimo, da zavod dobro deluje, vsaj ravnatelj, župan in svet zavoda zelo kompatibilni.
Brez tega ne gre v nobenem primeru.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podžupan predlaga, da se sklep sprejme, da pa se o tej tem bolj podrobno razpravlja na
naslednji seji občinskega sveta, na katerem bodo obravnavali tudi poročilo zavoda.
Suzana Černe predlaga še, da občina naroči zunanjo revizijo kompletnega poslovanja
zavoda.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 0141-0007/2021
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Miren soglasje za
izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice za leto 2020.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

2

Ni glasoval/a

0

Podžupan predlaga razpravo o sklepu, k razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga
glasovanje.
Sklep št. 0141-0005/2021
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Podžupan predlaga razpravo o sklepu, k razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga
glasovanje.
Sklep št. 0141-0006/2021
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje
za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podžupan predlaga razpravo o sklepu, k razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga
glasovanje.
Sklep št. 0141-0009/2021
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Ljudske univerze Nova Gorica
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

19. točka: Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2020
Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica zavoda, Ariana B. Suhadolnik.
V nadaljevanju svetnica Vesna Klančič razpravlja o tem kako bi več vključevali vrtec v
program zavoda. Z njo se direktorica zavoda strinja.
Svetnik Primož Nemec vpraša kako napreduje napovedana stalna razstava na Cerju ter
kakšne so bile aktivnosti zavoda za vključevanje v projekt EPK 2025?
Glede razstave direktorica pove, da je bila, skladno s terminskim planom, otvoritev planirana
v septembru, ampak bo prišlo do zamika. Po novejših informacijah bo najverjetneje v začetku
aprila. Razstavo že napovedujejo v sklopu ostalih marketinških akcij. Poudari, da bo vse
zaključeno do decembra in od vsebine se ne odstopa. Kar zadeva EPK pove, da so
predlagali 4 vsebine, ki so bile tudi vključene. Poudari, da iz tega naslova kakšnih sredstev
ne bodo prejeli, da pa bodo proaktivno se vključevali. Zasnovali so tudi nov projekt prav v ta
namen, in sicer obisk štirih muzejev na meji z električnimi kolesi, ki jih ima naša občina pa
tudi MONG, dodana pa je še kulinarika na omenjeni poti.
Suzana Černe pove, da je vedno znova navdušena, kako uspejo producirati domiselne ideje
z različnimi deležniki.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 0140-0006/2020
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega
zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
20. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Bogomir Nemec in opozori na slabo brezžično povezavo
na šoli. Pove, da se je pomanjkljivost pokazala pri šolanju na daljavo, kakor tudi testnih NPZjih. Zanima ga kako bi lahko prišli do optičnega omrežja? Prosi, da se na tem področju nekaj
naredi. Opozori pa tudi na problematiko ekoloških otokov. Določeni zabojniki so, še posebej
ob koncu tedna, polni in občani nimajo kam odlagati, oziroma odložijo na tla. Tematika je
zagotovo zapletena in se sprašuje koliko je realno pričakovati, da se bo problem odpadkov
rešil.
Tjaša Klavora pove, da so s 1. 3. vzpostavili režijski obrat in je tudi zaposlen že vodja.
Intenzivno bo pričel delati tudi na tem področju in se bo dogovarjal naprej z izvajalcem. Prosi,
da se njega obvesti, če se kje opazi taka problematika. Druga zadeva je osveščanje občanov
in bodo razmislili v kakšni obliki bodo v prihodnosti osveščali občane. Pomembno je tudi
osveščanje učencev na šoli.
Primož Nemec razpravlja o tej tematiki in pove, da je lokacija zabojnikov pri domu krajanov
napačna. Meni tudi, da je sistem zbiranja odpadkov zgrešen in bi bilo potrebno pristopiti k
izbiri drugačnega sistema, na primer kartičnega sistema. Doda, da bodo v Biljah poskušali
najti drugo lokacijo, čeprav je problematika zelo podobna na vseh otokih.
Tudi Jože Bezjak meni, da je sistem zbiranja zgrešen. Omeni sistem zbiranja od vrat do vrat,
ki se mu zdi učinkovit. Mnenja je, da bi morali včasih tudi zabojnike prekontrolirati in ljudi
kaznovati.
Svetnica Suzana Černe pravi, da se ji ne zdi primerno, da so ob vstopu v kraj postavljeni
zabojniki. Omeni Bilje in Miren. Kazi ugled vasi. Vsekakor je zagovornica zaprtih sistemov in
podpira predlog svetnika Primoža Nemca, da bi vsako gospodinjstvo imelo svojo kartico.
Omeni tudi neprimerno sežiganje smeti v vetru in v naselju.
Svetnik David Cigoj razpravlja o problematiki, ki se že več časa dogaja na sv. Ambrožu. Tam
biva oseba, ki neprestano grozi in napada obiskovalce. Poleg tega uničuje postavljene
označbe na tem področju. Na občini so imeli tudi multidisciplinarni tim, ko je dobil pooblastilo,
da poskuša zadevo rešiti. Izvedel je nekaj aktivnosti, ampak nobena ni bila uspešna. Dobil
pa je tudi predlog, da bi se z njim poskušalo izvesti sodno mediacijo, ki naj bi jo predlagal
župan. Najverjetneje tudi ta ne bo mogoča, bo pa podlaga za nadaljnje ukrepanje. S policijo
je dogovor, da se vsi prekrški prijavijo, vendar si nihče ne upa tja, zato prekrškov ni.
Primož Nemec pove, da je bil kontaktiran s strani osebe, ki je gospodu blizu. Prosili so ga, da
poskuša pomagati, in da je gospod pripravljen se z njim srečati. Zagotovo se bo z njim
srečal, tudi zato, ker je področje sv. Ambroža zelo zanimivo.
Svetnik Sebastjan Budin razpravlja glede problematike smeti in glede zelenega odreza, za
katerega bi moralo biti več zabojnikov. Odlaganje zelenega odreza v naravo ali v Vipavo tudi
ni primerno.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Primož Nemec razpravlja o pripravi dokumentacije na cesti Bilje – Bukovica, na
koncu Bilj, kjer bo prišlo do rekonstrukcije, je del, kjer pločnika še ni. Zaradi navedenega
predlaga, da se občina priključi in poskrbi, da bo tam v sklopu te rekonstrukcije zgrajen tudi
pločnik.
Svetnika Suzana predlaga oprostitev NUSZ za podjetnike, predvsem tiste, ki so bili zaradi
Covid-19 ukrepov najbolj prizadeti, ki so bili zaprti in niso mogli delati.
Sejo je podžupan zaključil ob 19.08 uri.

Datum: 19. 5. 2021
Številka: 0320-2/2021

Zapisala:
Maja Skok Možina

Podžupan
Zvonko Ferfolja
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