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

ki je bila 15. septembra 2021 ob 16.  uri v večnamenski avli OŠ Miren 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matej Petejan, Vesna Klančič, Zvonko Ferfolja, Matjaž 
Mozetič, Nika Miško Nemec, Jasmina Mihelj Marušič, Matevž Marušič, Suzana Černe, 
Sebastjan Budin, Jože Bezjak, Primož Nemec in David Cigoj.   
Odsotni člani: Aleš Batistič in Tihomil Pahor. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Andreja Slejko Merkun (pravna služba), Mirjam 
Klančič (računovodstvo), Tadej Mori (medobčinska uprava), Sejad Jusič (komandir PP Nova 
Gorica), mag. Nikolaja Munih (ravnateljica OŠ Miren), Irena Škvarč (direktorica JZ GKFB 
Nova Gorica) in Robert Cotič. 
Predstavniki medijev: / 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 10 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Uvodoma tudi čestita ob državnem 
prazniku Vrnitev Primorske k matični domovini.  
 

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 19. 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 19. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 (INTERNO, 

ZAPRTO ZA JAVNOST). 
6. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2021, 
7. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 

Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2020, 
8. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 

2020, 
9. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2020, 
10. Poročilo o delu Osnovne šole Miren v letu 2020, 
11. Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2021/22, 
12. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na 

območju Občine Miren-Kostanjevica, 
13. Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

za leto 2020, 

14. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 

15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 19. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-5/2021 
Občinski svet sprejme zapisnike 19. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(svetnik Sebastjan Budin pristopi ob 16. 02 uri, svetnica Suzana Černe pristopi ob 16. 03 uri) 
 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 19. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: Na vprašanje svetnika 

Matevža Marušiča župan obrazloži, da spremembe Odloka o kategorizaciji cest ni na 
današnji seji, ker je sodelavec zadolžen za to področje odsoten.  

c) poročila članov svetov zavodov:  
Suzana Černe poroča iz Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica. Predstavljeno je bilo polletno poročilo, predstavili pa so protokol delovanja v 
času zaostrenih ukrepov zaradi epidemije. Prvo polletje je zavod posloval pozitivno, 
soočajo pa se še vedno s težavami glede zagotavljanja kadrov, tako medicinskega 
osebja, kot tudi zdravnikov. Podali so tudi informacijo glede cepljenja, tako je 48 % 
občanov Občine Miren-Kostanjevica že cepljenih, kar nas uvršča v povprečje regije.  

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 19. redne seje:  
Župan  pove, da so bili vsi odgovori že podani na 19. redni 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. 0320-4/2021 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 19. 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 

 

5. točka:  Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 
(INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST) 

Župan pove, da je točka zaprta za javnost, zato prosi prisotne, da začasno zapustijo sejo.  
Obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. Z 
obrazložitvijo odločitev komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nadaljuje 
Zvonko Ferfolja. Pove, da so prejeli en predlog za podelitev naziva častni občan. Predlagan 
je bil Marko Valič, ki je bil rojen v naši občini, živi pa v Novi Gorici. Ugotovili so, da predlagani 
ne izpolnjuje pogojev iz pravilnika in so se zato odločili, da se letos ta naziv ne podeli. Enotni 
so bili, da je gospod Marko Valič pomemben človek, ki je veliko naredil na področju znanosti. 
Za podelitev plakete pove, da so dobili več predlogov, odločili so se za podelitev plakete 
Davorinu Marušiču in PGD Kostanjevica na Krasu. Priznanje pa, da se podeli Gostilni 
Makorič, Društvu Žbrinca iz Opatjega sela in Milovanu Valiču v soglasju s predlagateljem. 
Povzame tudi ostale predlagatelje.  
 
Župan predlaga razpravo.  
Najprej se prijavi svetnik David Cigoj in vpraša na podlagi kakšnih argumentov se podeli to 
priznanje? 
 
Svetnik Bogomir Nemec pove, da gre za kar obširne obrazložitve.  
 
Andreja Slejko Merkun pove, da obrazložitev nimajo pri sebi, da pa, če smatrajo, da je to 
ključno, gre iskat gradivo.  
 
Župan poudari, da je smisel teh nagrad, da se nagradijo posamezniki, društva ali druge 
pravne ali fizične osebe, ki so nekaj doprinesli za občino.  
 
Svetnica Suzana Černe se deloma strinja s svetnikom Cigojem in meni, da bi moral 
predsednik komisije na kratko podati obrazložitev zakaj so se tako odločili. Verjame, da 
svetniki večinoma poznajo predlagane, da pa se lahko tudi zgodi, da kdo ne pozna vseh.  
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič doda, da je komisija zadevo obravnavala dvakrat. Prvič ob 
odpiranju predlogov in drugič je bila obravnava. Vmes je bilo dovolj časa, da so se člani 
seznanili s predlogi, če jih mogoče še niso poznali. Tudi razprava na seji komisije je bila 
obširna.  
 
Zvonko Ferfolja pove, da gre za gostilno s tradicijo, ki je poznana širše v regiji in sodeluje pri 
aktivnostih občine.  

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Sklep št. 007-3/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 podeli 
PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

GOSTILNI MAKORIČ iz Orehovelj 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Zvonko Ferfolja pove, da gre za zelo aktivno društvo in je zelo prisotno na dogodkih in pri 
veliko aktivnostih na področju Občine Miren-Kostanjevica. Predlagatelj je KS Opatje selo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-3/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 podeli 

PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

DRUŠTVU ŽENA ŽBRICA iz Opatjega sela 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

O Milovanu Valiču podžupan pove, da gre za umetnika in učitelja, ki je zelo aktiven v domači 
občini. Ustvarja in razstavlja v Občini Miren-Kostanjevica in zagotovo pušča pečat v okolju 
kjer živi.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-3/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 podeli 

PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

MILOVANU VALIČU iz Opatjega sela 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

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 

   5 

 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Zvonko Ferfolja nadaljuje z obrazložitvami letošnjih prejemnikov plakete. Davorina Marušiča 
je predlagal on, pove, da gre za oljkarja, inovatorja, pobudnika razvoja občine, člana prvega 
občinskega sveta, začetnika ponovnega oljkarstva v občini, vzpostavil je prvo torkljo v občini, 
pred leti je imel prvi turistično kmetijo in ustanovitelj prvega turističnega društva v občini. 
Poleg tega je bil začetnik čiščenja kavern, jarkov in ostankov 1. svetovne vojne, ki se sedaj 
tržijo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-3/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 podeli 

PLAKETO OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

DAVORINU MARUŠIČU iz Lokvice 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Zvonko Ferfolja pove, da je predlagatelj podelitve naslednje plakete KS Kostanjevica na 
Krasu. Meni, da vsi poznajo PGD Kostanjevica na Krasu in posebna predstavitev ni 
potrebna. Vedno so prisotni, ko so požari, in ko so poplave, poleg tega letos praznujejo 50. 
obletnico.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-3/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 podeli 

PLAKETO OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU KOSTANJEVICA NA KRASU 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob 16.24 uri) 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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6. točka:  Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2021 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Mirjam Klančič.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-25/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

7. točka:  Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2020 

Uvodne obrazložitve poda Tadej Mori, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Matjaž Mozetič. Pred nekaj meseci je zastavil vprašanje glede 
mehurčkov na reki Vipavi  in pove, da odgovora še ni prejel. Sprašuje kje se je ustavilo? 
Opozori  tudi, da je pri župniji v Mirnu že približno 1 mesec parkirana razbita Panda. Zanima 
ga ali so že seznanjeni in ali se da kaj ukrepati? 
 
Tadej Mori pove, da je druga zadeva v reševanju pri redarjih. Glede prve zadeve pa pove, da 
je stopil v kontakt z državnim inšpektorjem, gospodom Radovanovičem, ki je dejal naj svetnik 
Mozetič stopi v stik z njim, na elektronski naslov mu je poslal odgovor.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0140-0011/2020-4  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske 
uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 

2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

8. točka:  Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v 
letu 2020 
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Komandir PP Nova Gorica, Sejan Jusič, poda uvodne obrazložitve. Obrazložitve so sestavni 
del gradiva.  
 
Svetnik David Cigoj izpostavi, da se med ljudmi širi neko mnenje o neučinkovitosti policije, 
ter da zadeve ostajajo nerazrešene, posledično se manjša zaupanje v organ.  
 
Komandir komentira in pove, da vse aktivnosti policije pri razreševanju kriminalnih dejanj 
ljudem zagotovo niso vidne, kjer predvsem za preverjanje podatkov, informacij, 
videoposnetkov, zadev, ki bi lahko pripomogle k razreševanju primerov. Ne glede na vse, je 
stanje glede varnosti v Občini Miren-Kostanjevica zelo dobro, kar tudi ni zasluga samo 
policije, ampak gre velika zahvala občanom, ki se samozaščitno obnašajo, zavarujejo svoje 
premoženje in zmanjšajo možnost, da bi se kriminalno dejanje zgodilo.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič izpostavi, da karavla v Mirnu, takoj ob prihodu v Miren, deluje kot, da 
ni vzdrževana, oziroma kot, da je zapuščena. Gre za stavbo takoj ob prihodu v Miren, 
zagotovo ni lep pogled in bi bilo res lepo, če bi se zadeva lahko uredila.  
 
Komandir se strinja in nima opravičila za to, bo pa zagotovo na to opozoril.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, župan zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0140-0017/2020-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni 

problematiki v letu 2020. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2020 

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

S k l e p  š t .  007-0007/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja programa varnosti 

v letu 2020 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic, svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten.  

Rezultati glasovanja  

Za 12 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

10. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Miren v letu 2020 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda ravnateljica, mag. Nikolaja Munih. 
Poročilo finančnega dela poročila poda računovodkinja zavoda, Majda Obreza.  
 
Svetnica Suzana Černe poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, poročilo je sestavni 
del gradiva.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pove, da je v poročilu razbral, da se je na šoli izvajal mobing. Prosi 
za obrazložitev.  
 
Ravnateljica obrazloži na grobo, ne želi o tem razpravljati, ker so odprti postopki tudi na 
sodišču. Ko bodo zadeve zaključene pa bo zelo natančno povedala s čim vse se je ukvarjala. 
Gre pa, razen v enem primeru, za tri delovno-pravne zadeve, od katerih sta dve ustavljeni.  
 
Župan replicira obrazložitvi ravnateljice glede izvajanja obšolskih dejavnosti. Meni, da ne 
more biti izgovor, da je težje organizirati obšolske dejavnosti zaradi učencev vozačev, saj 
imajo z veljavno vozovnico možnost koriščenja tudi ostalih avtobusov izven šolskih prevozov.  
Dodaja pa tudi, da je občina, takoj ko je bila obveščena, pristopila k reševanju težave z IKT 
opremljenostjo učencev, občina je kupila 3 računalnike in jih dala v uporabo. Tudi civilna 
zaščita občine je aktivno pristopila in pomagala, do tega, da so dostavljali kosila učencem. 
Meni, da je obdobje epidemije dobro zarezalo v življenja vseh, ter da je potrebno poskušati iz 
tega povleči kaj dobrega. Zavedati se je potrebno, da so ostale osnovne šole zelo blizu, da 
pa je na vodstvu šole, da poskrbi, da otroci ne bodo odhajali iz domače šole.  
 
K razpravi se prijavi Suzana Černe, ki pove, da so imeli na odboru burno in dolgo razpravo. 
Sama pogreša več aktivnosti za zadnjo triado, prav ničesar tudi ne vidi za nadarjene, za 
tiste, ki si želijo več. Kar je bilo izpostavljeno je bilo tudi to, da bo potrebno nekaj narediti tudi 
v samem kolektivu. Zagotovo ne gre trditi, da je vse slabo, ker ni. Izpostavi predvsem 
komunikacijo med ravnateljico in učitelji, na kar kažejo tudi vse prijave, pa tudi fluktuacija 
učiteljev, kakor tudi dolgotrajne bolniške. Prvi koraki so se začeli delati na področju 
podhranjenosti IKT opreme. Prav zaradi tega je bila odobrena polovička zaposlenega 
računalničarja, vendar z zahtevo, da pripravi načrt delam, katerega so tudi dobili.  
 
Ravnateljica se zahvali, ker je vedno, ko je rabila, od župana dobila pomoč. Zavod se 
povezuje navzven in so aktivni. Veliko posluša o dobrih učiteljih, vendar bi želela opredelitev, 
kaj je to dober učitelj? Dejstvo je, da fluktuacija učiteljev se pojavlja na vseh šola, dejstvo pa 
je tudi to, da tisti, ki odhajajo, ni nujno, da so bili res najboljši. IKT oprema tudi zastarela v 
času od kar je ona ravnateljica, po večini je bila zastarela že prej. Tudi slabi odnosi v 
kolektivu imajo dolge korenine in so bili bolj ali manj prikriti. Kot je že včeraj na odboru 
povedala, ponovi, da najbrž ni naključje, da je bila izbrana prav ona in ne ostali, zelo 
favorizirani kandidati. Ker določene stvari lahko morebiti preseže samo človek, ki ne pozna 
nobenega ozadja, in ki nima nobenega bolj ali manj priljubljenega zaposlenega. V 
devetnajstih mesecih je imela 5 rednih in 32 izrednih inšpekcijskih nadzorov in to zato, ker je 
v določenem trenutku morala reagirati, saj smo vendar v službi in je potrebno delati, tako kot 
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predpisuje zakonodaja. Delati smo dolžni strokovno. Če se zadeve ne izvajajo kot bi se 
morale, je njena naloga, da odreagira. Ugotavlja, da je zaradi tega nekomu hudo v napoto. 
Upa, da si lahko predstavljajo pod kakšnim pritiskom dela in si zato dopušča, da naredi 
napako, trudi pa se, da deluje skladno z zakonodajo. Župana spomni, da ga je, po približno 
enem letu delovanja, opozorila, da zagotovo ni dovolj en mandat za rešitev situacije, ki je na 
šoli. Pove, da je imela prav, res ni dovolj. Izpostavi, da je na sodišču, med drugim tudi zato, 
ker je od enega od zaposlenih zahtevala, da je ob uri na delovnem mestu. S takimi 
banalnostmi se ukvarja.  
 
Suzana Černe replicira, da je seznanjena z vsem, ker je v svetu zavoda, in ker člani sveta 
zavoda dobivajo številna pisma. Nekatera pisma je dobila tudi domov po pošti. Zagotovo ne 
hodi na šolo po informacije. Komunikacijo med ravnateljico in učitelji je potrebno rešiti in tukaj 
misli vseh, ne samo ravnateljico.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pravi, da sicer situacije ne pozna natančno, ampak nekaj mora biti 
hudo narobe.  
 
Svetnik Bogomir Nemec postavi dve retorični vprašanji na kateri ne potrebuje odgovora, in 
sicer: 
- ali bi bila taka debata, če bi bili učitelji prisotni? 
- zanima ga kdo so vsi ti ljudje, ki pišejo pisma, koliko jih je, od kod prihajajo te informacije? 
Ne trdi, da je vse idealno, tudi ne zagovarja ravnateljice. Na lastni koži pa je preizkusil in ve, 
da se take stvari producirajo na osnovi govoric. In strinja se z ravnateljico, da ima zadeva res 
dolgo brado, ne pretirava, če reče, da se zadeve dogajajo več kot 10 let. Na koncu pa se tudi 
sprašuje o interesu teh posameznikov, ali imajo radi šolo, ali radi hodijo v službo, rabijo kaj 
narediti za otroke, da zaslužijo plačo? Ni črno ali belo, nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Izpostavi 
še dejstvo, da je šola zelo mehko tkivo, in da zelo težko prenaša zunanje sunke. Pomembno 
je, da deluje odnos med ravnateljico, svetom zavoda in županom. V obratnem primeru šola 
ne more funkcionirati.  
 
Župan poudari, da ima svet zavoda veliko vlogo in odloča o pomembnih stvareh, tako tudi 
ustanovitelj, Občina Miren-Kostanjevica, čuti veliko odgovornost do tega zavoda. Potrebno 
pa si je naliti čistega vina, ker ne župan, in tudi ne občinski svet, nimata pristojnosti kakor koli 
napotovati k odločitvam, to pristojnost ima svet zavoda. Svet zavoda lahko eventuelno tudi 
sprejme sklep in prosi občinsko upravo, ali župana, za pomoč pri razrešitvi težav. Svet 
zavoda je popolnoma avtonomen pri sprejemanju odločitev. Mora pa biti interes vsem 
vpletenim, da se stvari razrešijo, in da zavlada pozitivno vzdušje v zavodu.  
 
(Svetnica Nika Miško Nemec zapusti sejo ob 17. 47 uri) 
 
Svetnik Primož Nemec replicira, da ne več razlogov, da ekipa ne funkcionira, včasih se lahko 
tudi zgodi, da vodja nima ustrezne podpore lastnika, kar tudi ekipa začuti. V takem primeru 
se mora lastnik odločiti ali bo zamenjal celo ekipo ali enega človeka. Dodatno pa še pove, da 
so razpravljali na odboru, da bi se v sklopu ene seje odbora sestali s sestavom sveta zavoda 
OŠ Miren. Meni, da se zadeve niso urejale več časa, zagotovo je eden od razlogov tudi ta, 
da so določeno obdobje zavod vodili vršilci dolžnosti. V tem obdobju se zadeve niso reševale 
v smislu problemov, ki so sedaj privreli na dan. Verjame, da se člani sveta zavoda trudijo po 
najboljših močeh, vendar meni, da bi morala tudi občina kaj o tem reči.  

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 

   10 

 

 
Ravnateljica dodaja, da je bil res pogovor na odboru buren, vendar je kljub temu na koncu 
imela občutek, da so se vsaj slišali. Kljub vsemu pa misli, da so zadeve alarmantne glede na 
vse dogajanje v zavodu, vse inšpekcijske nadzore, tudi enega na temo volitev v svet zavoda. 
Izpostavi, da se ni nihče obrnil nanjo za informacije, ko je prejel pisma, kar pa bi zagotovo 
pričakovala in poudari, da je do sedaj vedno delovala v dobro šole, nikoli drugače. Kadar koli 
je bila v zagati glede pravnih zadev, se je med drugim obračala tudi na ministrstvo, ki zelo 
dobro sledijo dogajanju na šoli. Strokovni delavci, vključno z njo,  na šoli se zelo trudijo, 
čeprav ne uspejo prav vedno zadostiti vsem željam. Niti slovesa šole, niti razpuščenega 
stanja, ki ga je dobila ob nastopu funkcije, se ne da spremeniti čez noč. To je utopično 
pričakovati. Korenine teh težav so predolge, bolj dolge kot je sama pričakovala. Če bi to 
vedela prej, je zagotovo ne bi bilo tukaj. Na šolo pa je prišla, da bo strokovno delala. 
Izpostavi tudi to, da je v zasedbi starega sveta zavoda imela podporo. Nov svet zavoda, ki je 
funkcijo nastopil novembra, pa ji te podpore ne izkazuje. Zadeve so se začele komplicirati 
tudi pri potrjevanju finančnega plana.  
 
Župan poudari, da so to nadzorni organi, ki usmerjajo in sprejemajo določene odločitve. 
Dokumenti, ki jih organi potrdijo morajo biti pripravljeni na ustrezen način. Pomembno pa je 
tudi sodelovanje ter usklajevanje različnih mnenj. Težave je potrebno reševati.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0141-10/2020-6 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Osnovne šole 
Miren v letu 2020.   
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic (svetnik Matevž Marušič je bil začasno 
odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 
2021/22 

Uvodne obrazložitve poda Matejka Maver Pregelj, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Dodatno obrazložitev poda tudi ravnateljica. Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
sestavni del gradiva, poda Suzana Černe.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, 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 2021/22. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic (svetnika Primož Nemec in Jože Bezjak 
sta bila začasno odsotna) 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

12. točka: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na 
območju Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve poda Majda Obreza, 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 župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 602-0002/2021 
Občinski svet sprejme SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih  

na območju Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic (svetnika Primož Nemec in Jože Bezjak 
sta bila začasno odsotna) 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

13. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 
Gorica za leto 2020 

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

Sklep št. 014-0064/2019 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 
knjižnice Franceta Bevka v letu 2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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14. točka : Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega 
zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda direktorica, Irena Škvarč. Poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti, ki je sestavni del gradiva, poda Suzana Černe.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 0141-18/2020 

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 
5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v višini 4.417,77 EUR, 
in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 50.000,00EUR, razporedi na 
naslednji način: 

- nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR, 
- nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 

EUR ter 
- sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena. 

 
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 11 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

15. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik Cigoj, ki sprašuje kako bodo zaščitili betonski zid, da ne 
bo razpadal, pri sanaciji brežine reke Vipave v Mirnu? Rad pa bi tudi vzpodbudil zavedanje 
svetnikov o pomembnosti drevoreda od odcepa za grad do zbirnega centra v Mirnu. Gre za 
pomemben element v kulturni krajini Mirna, ter da je potrebno narediti maksimalno za 
ohranitev v času, ko se bo rekonstruiralo cesto proti Opatjemu selu. Razpravlja še o invazivni 
rastlini – veliki pajesen, ki se pojavlja in pove, da jo je možno uničevati na javnih površinah, 
na zasebnih pa so odgovorni lastniki. Uničevanje je smotrno v začetku poletja in meni, da bi 
morali to narediti.  
 
Župan pove, da zid ne bo betonski, da bo kaskadno postavljen. Točno ga ne more opisati, 
ker projekta nima pri sebi, da pa je možno na občini projekt pogledati. Glede drevoreda pa se 
strinja, pove, da bo pločnik na eni strani ceste, ki bo služil tako za dostop do kontejnerjev, kot 
tudi dostop do novega naselja, ki bo nastalo, kakor tudi navezava na pot proti Cerju. 
Počakati je potrebno projektantsko rešitev, v kolikor bo mogoče lipe ohraniti bo to super, 
lahko pa te možnosti tudi ne bo. Strinja se tudi glede uničevanja invazivnih rastlin in se 
zahvaljuje za pobudo.  
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Suzana Černe pove, da je dobila dve pobudi s strani krajanov Bilj. Prvi je bil predlog, da bi se 
pregledali jaški po cestah, ker nekateri zelo ropotajo, ko vozila peljejo čez. Najhuje je proti 
frnaži. Druga pobuda pa je prišla, da je potrebno ustrezno označiti krožišče pri vodnjaku. Saj 
ni jasno kako se tam vozi, tam je nevarno in nepregledno.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič sprašuje kako je z optiko na Bregu v Mirnu? Sprašuje ali je možno 
kje videti projekte, kjer bodo cevi potekale? 
 
Župan pove, da bodo vodi speljani po zraku, da pa investicijo vodi Telekom, na občini ni 
projektov. Na svetnikovo vprašanje pove, da bo slavnostna seja 8. oktobra in upa, da bodo 
razmere dopuščale. Predstavi tudi aktivnosti glede dneva miru na Cerju ter petkovega 
dogajanja na Cerju – Unesco dan na Cerju.  
 
Matejka Maver Pregelj svetnike povabi na srečanje z mladimi, ki bo v soboto 18. septembra 
ob 10. uri v prostorih šole. V kolikor so svetniki zadržani pa prosi, da se angažirajo v 
domačem okolju in povabijo mlade na srečanje.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 19. 02 uri. 
 
Datum: 13. 10. 2021 
Številka: 0320-5/2021 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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