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

ki je bila 27. maja 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, Jože Bezjak, Sebastjan 
Budin in David Cigoj.   
Odsotni člani: Nika Miško Nemec, Tihomil Pahor, Suzana Černe in Primož Nemec 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Tjaša Klavora (direktorica občinske uprave), Andreja 
Slejko Merkun (pravna služba), Erik Lasič (okolje in prostor) in Blaž Malenšek (Terragis) k 
točki 11, Peter Budin (predsednik NO) k točki 8 in 9,  Miran Lovrič in Mitja Gorjan (ViK) k 
točki 6 in 7, Primož Turšič in Petra Gombač (Kraški vodovod Sežana) k točki 6, Boštjan Mljač 
(Golea) k točki 5 in Robert Cotič 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (PN). 
 
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.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan 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 17. 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 17. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020, 
6. Sklep - določitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,  
7. Sklep - določitev cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode, 
8. Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2019, 
9. Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora občine Miren-

Kostanjevica za leto 2020, 
10. Izdaja soglasji za redno delovno uspešnost v javnih zavodih, 
11. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo za območje Občine Miren-Kostanjevica, 
12. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena,  
13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 17. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-3/2021 
Občinski svet sprejme zapisnike 17. 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 

 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Podžupan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 17. redne 
seje.  

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

Jasmina Mihelj Marušič poroča iz 3. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ko so obravnavali odločbo 
inšpektorata, ki nalaga izvedbo ponovnih volitev dveh predstavnikov delavcev šole in enega 
predstavnika vrtca v svet zavoda. Obrazloži, da je inšpektorat ugotovil, da 8 delavcem, ki na 
dan volitev niso še bili zaposleni 6 mesecev, ni bilo omogočeno sodelovanje na volitvah. 
Ustanovitveni akt, ki je podlaga za izvedbo volitev, pa v nobenem členu ne omejuje volilne 
pravice za delavce, ki so zaposleni manj kot 6 mesecev. Inšpektorat je ugotovil, da obstaja 
utemeljeni sum, da bi lahko teh 8 glasov delavcev, vplivalo na končni rezultat volitev pri dveh 
predstavnikih šole in enem predstavniku vrtca. Svet zavoda se je pogovoril tudi s sindikalno 
zaupnico, ki je obrazložila, da se nikomur od teh 8 zaposlenih ni zdelo sporno, da pa so jo 
zaposleni, ki so bili na bolniškem staležu, spraševali ali bodo lahko na volitvah sodelovali. 
Pove, da se svet zavoda za razpis ponovnih volitev ni odločil, da pa je potrebno interni 
pravilnik za izvedbo volitev uskladiti z ustanovitvenim aktom. Poleg tega jih je namestnica 
ravnateljice obvestila, da v šoli v Kostanjevici potrebujejo nov lupilec krompirja, vendar, da je 
bil odgovor občine negativen. Gre za lupilec v okvirni vrednosti 2.500 evrov. Svet zavoda so 
zaprosili, da se lupilec nabavi iz sredstev tržne dejavnosti. Upravi je bilo naloženo da 
dostavijo tri ponudbe za nakup ter eno ponudbo za najem. Svet zavoda je prejel tri ponudbe 
za nakup, po dodatnem pozivu pa še ponudbo za najem, ki pa je bila zelo pomanjkljiva. V 
tistem času so pa bili obveščeni s strani predsednice sveta zavoda, da so sredstva 
zagotovljena, ter da so lupilec nabavili.  
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d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 16. redne seje:  
Župan  povzame, da je bilo veliko razprave glede odlaganja odpadkov in pove, da se režijski 
obrat, skupaj z izvajalcem, že dogovarja glede aktivnosti na tem področju. Mesta, ki so 
najbolj izpostavljena bodo revidirana najprej, sledila pa bodo tudi ostala. Določene aktivnosti 
pa bodo izvedene tudi na področju osveščanja. Zagotovo gre za proces na daljši rok in 
pričakuje, da se bodo razmere na tem področju izboljševale kot do sedaj.  
 

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. 0320-2/2021 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 17. 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 

 

5. točka:  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Boštjan Mljač iz agencije GOLEA Nova 
Gorica.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik David Cigoj, ki vpraša ali so možni ukrepi za še 
konkretnejšo racionalizacijo uporabo energije. V mislih ima predvsem uporabo javne 
razsvetljave v manjših naseljih. Meni, da v manjših naseljih ni potrebe, da so vse svetilke 
prižgane med 23. in 5. uro zjutraj. Možno bi bilo jih povsem ugasniti ali najti kakšno drugo 
rešitev. Upoštevati je potrebno tudi to, da ima tako močna osvetlitev vpliv tudi na živalstvo.  
 
Župan pove, da imajo za to GJS izbranega koncesionarja. Pred tremi leti so bile tudi dodane 
svetilke, pobuda za to je prišla iz krajevnih skupnosti. Skupaj z njimi so se določala mesta, 
kjer bodo svetilke postavljene. Pobudo sicer lahko podajo, ker določene možnosti tehnologija 
dopušča, vendar mora priti pobuda iz krajevne skupnosti.  
 
Boštjan Mljač doda, da so bile stare, predimenzionirane, svetilke zamenjane z modernimi, ki 
svetijo samo navzdol. S tem se je zmanjšal vpliv tako na ljudi, kakor tudi na živali. Opozori pa 
na ukrepe, kot so sklapljanje, ali delno sklapljanje, kar bi lahko privedlo tudi do neželenih 
tožb v primeru nesreče. Javna razsvetljava je namreč postavljena in naj bi služila namenu. 
Že sedaj pa so nameščeni releji, da se zmanjša moč svetilk v tistem delu noči, ko je manj 
prometa.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

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 

   4 

 

Sklep št. 360-0006/2021-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 
leto 2020 Občine Miren-Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Sklep - določitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun ter predstavniki 
družb Kraški vodovod Sežana in Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja. Poročilo je sestavni del gradiva. 
 
Župan doda, da občina že vrsto let subvencionira vodo za kraški del občine z namenom, da 
je cena za vse občane enaka. Sredstva za to so zagotovljena v proračunu. Do sedaj je ta 
subvencija na letni ravni znašala 12.000 evrov, sam ocenjuje, da se bodo sedaj približali 
20.000 evrov.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Matevž Marušič, ki prosi za obrazložitev zakaj se 
občanom naše občine cena viša, Rižanski vodovod pa ohranja enako ceno.  
 
Primož Turšič obrazloži, da je z Rižanskim vodovodom sklenjena pogodba o dobavi vode, ki 
je stara že skoraj 30 let. V pogodbi je določena, cena, oz. formula za izračun cene, ki je 
prenizka in niso še uspeli dogovoriti drugačne. Imajo pa zato odprto zadevo za sodišču, ki 
naj bi določilo ustrezno ceno. Izredno nepošteno je to, da plačujejo občani tukaj višjo ceno, 
kot jo plačujejo odjemalci rižanskega vodovoda.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 3540-0015/2021-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene za 
storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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7. točka:  Sklep - določitev cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

Uvodne obrazložitve podata župan in  Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del 
gradiva. Obrazložitev pa podata tudi Mitja Gorjan in Miran Lovrič. Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo odbora je sestavni del gradiva.  
 
Župan doda, da že dalje časa niso višali cen vode in čiščenja, zaradi tega je nastajala zguba. 
Že nekaj časa so se z župani pogovarjali na kakšen način naj pristopijo k izdelavi elaborata, 
da dobijo pravo ceno. Opravljena je bila tudi revizija poslovanja, ki jo je opravila družba 
Valior, dogovorili so se glede skupnih objektov in odkupili zemljišče ob čistilni napravi, katere 
lastnik je bilo javno podjetje. Izguba, ki se je nabrala v treh letih, in ki jo bo pokrivala Občina 
Miren-Kostanjevica, znaša prb. 75 tisoč evrov. Pokrivala pa se bo v naslednjih 3 letih. V 
predlogu, ki je sedaj v obravnavi, je predvideno, da se ta izguba subvencionira iz občinskega 
proračuna. V letošnjem letu je za to v proračunu zagotovljenih 35 tisoč evrov. V tem predlogu 
je tudi predvidena subvencija omrežnine za uporabnike z greznicami in malimi ČN, ker je tam 
skok cene visok. Podražitev na položnici bo skoraj enaka za tiste, ki so priključeni na 
kanalizacijo in za tiste z malimi ČN in greznicami. Zagotovo nobena podražitev ni dobra, 
vendar meni, da je zmerna, upoštevati je treba tudi, da je bila cena enaka zadnja leta. Če bi 
bili ti elaborati že prej pripravljeni, izgub ne bi bilo, tudi subvencija bi bila nižja. Direktorja 
javnega podjetja vpraša, če bo ta cena sprejemljiva, in če zaradi nove cene do izgub v 
podjetju ne bo prihajalo? 
 
Miran Lovrič pove, da so predlagane cene optimalne in pomenijo pozitivno poslovanje 
podjetja.  
 
Župan obrazloži, da mora javno podjetje poslovati pozitivno z maksimalnim 5 % donosom. 
Če je donos višji je potrebno nižati cene storitve. Poslovanje podjetja budno spremljajo skozi 
nadzorni svet. Želijo pa kvalitetno delovanje gospodarske javne službe.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik David Cigoj, ki vpraša kam vozijo blato iz čistilne 
naprave? 
 
Miran Lovrič pove, da prej so vozili na Madžarsko, trenutno pa so se uspeli dogovoriti na 
Slovaškem in v Avstriji. Združili so se z Voka Ljubljana in Komunala Novo Mesto. Skupaj so 
uspeli znižati ceno. Pove, da je predsednik zbornice, in da se aktivno vključuje v reševanje 
problematike odlaganja odpadnega blata. Sledi tudi aktivnostim pri t. i. zeleni koheziji, kjer 
bodo tudi zagotovljena določena sredstva za te namene. Opozori na zakonodajo, ki bi jo 
morali hitreje spreminjati, kot primer navede, da se v Avstriji iz suhega blata lahko izdelujejo 
briketi kot gnojilo za cvetlice, pri nas to ni dovoljeno.  
 
Dodatno obrazložitev poda tudi Mitja Gorjan. Pove, da njihova želja je, da bi blato odvažali v 
cementarno v Anhovo, kajti njihova ponudba je bila 45, oziroma 50 evrov po toni. Trenutno je 
cena 162 evrov po toni, druga podjetja pa plačujejo tudi do 250 evrov po toni. Poudari, da 
tudi ni prav, da se odpadek, ki nastane pri nas, odvaža na drugi konec Evrope. Posušeno 
blato, ki nastaja na čistilni napravi, ima kurilno vrednost kot rjavi premog. Pomembno je, da 
se povezujejo, saj so sami premajhni, da bi lahko vplivali na ceno. Letno nastane okrog 700 
ton posušenega blata, če ne bi imeli sušilnice bi to bile od 4 do 5 tisoč ton blata. Sledil bo 
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zagotovo val investicij v sušilnice blata, vendar je ministrstvo jasno dalo vedeti, da tovrstnih 
investicij ne bo sofinanciralo. Takratna investicija v sušilnico se izkazuje za dobro. 
 
Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča glede iztoka odpadne vode v Vipavo, Mitja Gorjan 
pove, da izvajajo redni monitoring vsak dan, vendar ta monitoring ni uraden. Uradne meritve 
izvaja NIJZ enkrat mesečno.  Sam pa meni, da je skoraj nemogoče, da bi, glede na 
tehnologijo čiščenja, imeli slabo prečiščeno vodo. Za razliko od ostalih tudi nimajo nobenih 
virusov in bakterij. Zato je bil tudi tako očitno izražen neljubi dogodek, ko je ušel natrijev 
hipoklorid v Vrtojbico.  
 
K razpravi se prijavi še svetnik Bogomir Nemec, ki sprašuje v kakšno smer gre vse to, ali gre 
v smeri subvencioniranja cene, ali gre na račun obvladovanja stroškov na račun uporabnika? 
 
Župan razume pomislek, vendar meni, da je to zadeva, ki jo potrebujejo vsi občani, ne samo 
ena interesna skupina. In če je kaj, kar je smiselno subvencionirati, je zagotovo to. Vedeti je 
tudi potrebno to, da v koliko bo podjetje poslovalo stabilno s temi cenami, tudi subvencij ne 
bo. Meni, da je bil problem v temu, ker se v zadnjih treh letih niso uspeli dogovoriti glede 
elaboratov, posledično je prihajalo do izgube podjetja in sledile so subvencije. Seveda bi bilo 
možno te izgube prevaliti na občane, vendar bi bila na položnicah velika obremenitev. 
Sprejeti je potrebno tudi odgovornost za poslovanje podjetja.  
 
Miran Lovrič doda, da je njegovo mnenje, da bomo v prihodnosti morali še bolj varovati te 
dobrine in v enem smislu bodo cene kljub temu naraščale. Tudi v svetu se zadeve 
zaostrujejo in ni izključiti, da se bo zakonodaja še bolj zaostrila, kar bo imelo za posledico 
višanje cen.  
 
Mitja Gorjan izpostavi še dodaten problem, kar se kaže v zadnjem obdobju, in sicer, da 
postaja področje odpadkov bolj ali manj problem vsake občine posebej, da se zadeve ne 
rešujejo širše. In tukaj nastradano manjše občine. Sam sicer ni pristaš takega načina, vendar 
oni izračunajo ceno na način kot jim posamezne občine naročijo. Poudari tudi, da so že v letu 
2012, ko so delali finančne izračune, predvidevali, da bo letni strošek na povprečno 
gospodinjstvo 500 evrov  in prav veliko niso zgrešili.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 3540-0003/2021-11 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene in 
oblikuje subvencije za storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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8. točka:  Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2019 

Uvodne obrazložitve poročila, ki so sestavni del gradiva, poda predsednik nadzornega 
odbora, Peter Budin.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 011-0001/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s poročilom o nadzoru 
zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

(svetnik Jože Bezjak je bil začasno odsoten) 
 

9. točka: Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 

Uvodne obrazložitve poročila, ki so sestavni del gradiva, poda predsednik nadzornega 
odbora, Peter Budin.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S k l e p  š t .  0321-0002/2021-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu 
nadzornega odbora 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 

 

10. točka: Izdaja soglasji za redno delovno uspešnost v javnih zavodih 

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

Sklep št. 0141-0010/2021 
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka 
soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0140-0007/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Gasilske enote Nova Gorica soglasje 
za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja za leto 2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Župan predlaga, da se točki 11 in 12 zamenjata, ker poročevalca pri točki 11 še ni. Predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-3/2021 
Zamenja se vrstni red 11 in 12. točke dnevnega reda 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena  

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

Sklep št. 4780-0014/2021-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 517/3 k. o. 
2325 MIREN 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

12. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve podata Erik Lasič in Blaž Melanšek (Terragis), predstavnik pripravljavca 
odloka. Poročila Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je 
sestavi del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče. Ugotavlja, da vsebinskih pripomb na predlog odloka ni, zato  
predlaga, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku in glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-0004/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica opravi 1. in 2. obravnavo predloga odloka 
hkrati in sprejme odlok po skrajšanem postopku 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0004/2021-1 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren-
Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

13. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

K razpravi se je najprej prijavil svetnik Bogomir Nemec, ki predlaga, da se odrabljeni 
prenosni računalniki, ki so jih svetniki vrnili, preda v uporabi OŠ Miren.  
 
Župan pove, da so računalniki stari 10 let in nekateri so zelo dotrajani. Večkrat so bili že 
dograjeni in počiščeni. Se pa sprašuje ali so primerni za uporabo. Učenci so napredni 
uporabniki in se sprašuje ali bodo služili namenu. Predlaga, da presodijo računalničarji.  
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Svetnik Matevž Marušič razpravlja glede kala ob krožišču, ki se gradi v Opatjem selu. Pove, 
da je bilo dogovorjeno, da kal vizualno ostane enak, vendar sedaj ni tako.  
 
Župan pravi, da bo vprašal sodelavca za investicije, ker ni seznanjen z vsemi podrobnostmi 
pri investiciji.  
 
Svetnik Matej Petejan izpostavi prometno nesrečo, ki se je zgodila pri njegovi hiši v Mirnu. V 
tistem delu avtomobili vozijo hitro in je odsek zelo nevaren. Sprašuje kaj je mogoče narediti 
in predlaga, da občinska uprava prične s postopkom.  
 
Župan pravi, da bodo pobudo zabeležili. Ustanovljen je tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, en sestanek je že bil, še eden bo v kratkem. Pregledati je potrebno vse 
ceste v občini in pripravili nabor ukrepov, ki so potrebni. Prioriteta bodo ukrepi ob šolah in 
vrtcih, ni pa zanemariti tudi druge nevarne odseke. Na naslednji seji bodo podali delno 
poročilo.  
 
Svetnica Vesna Klančič sprašuje ali je možna postavitev ogledala na ovinku za Breg v Mirnu, 
ker je zelo nevaren odsek. Zahvali se za opravljena sanacijska dela strehe na vrtcu v Biljah.  
 
Župan pove, da bodo odgovor za pobudo svetnice podali na naslednji seji.  
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič pove, da se je nanjo obrnila lastnica stanovanja na naslovu 
Miren 142 in jo spraševala, če bo občina res vzpostavila cesto ob blokih za čas gradnje 
telovadnice? Pove, da ji je bilo izpostavljeno, da stanujoče bo motilo, ter da ne bodo imeli kje 
parkirati. Na občini naj bi imeli sestanek na to temo in vpraša, če so našli skupen jezik? 
 
Župan pove, da druge možnosti nimajo, če bi bila se zagotovo te možnosti ne bi poslužili, ker 
ni enostavno. Poudari, da gre za zagotavljanje varne poti v šolo za eno leto, za obdobje 
gradnje telovadnice in bo to zahtevalo od celotne okolice določene prilagoditve. Lastnik 
tistega zemljišča je SGP v stečaju, je pa v postopku prenosa na družbo za upravljanje. Na 
pristojno sodišče je občina dala urgenco, občina ima namreč predkupno pravico na zemljišču 
in jo namerava odkupiti. Z lastnikom zemljišča, kjer je pot zaprta pa so se dogovorili za 
najem za obdobje 1 leta, da bodo lahko vzpostavili začasno cesto, ki bo namenjena za vrtec 
in prvo triado. Za drugo in tretjo triado bo dostop iz strani občine, tudi avtobusi bodo vstavljali 
na parkirišču od občine. Na občini so res imeli sestanek s tremi predstavniki stanovalcev in 
upraviteljem. Ena rešitev bi bila, da bi stanovalci dobili dovolilnice in bi, v času, ko šola ne 
rabi parkirišča, parkirali na občinskem parkirišču. Druga rešitev je lahko parkiranje na bolj 
oddaljenem parkirišču, pri nogometnem igrišču v Mirnu. Po končani gradni se bo vzpostavilo 
prvotno stanje in cesta ne bo več prevozna.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 18. 24 uri. 
 
Datum: 30. 6. 2021 
Številka: 0320-3/2021 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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