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

ki je bila 1. decembra 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, Aleš Batistič, Primož Nemec in David Cigoj.   
Odsotni člani: Tihomil Pahor. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Andreja Slejko Merkun (pravna služba), Mirjam 
Klančič (računovodstvo),  
Predstavniki medijev: / 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 14 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi predlagani dnevni red in pove, da umika 15. točko predlaganega dnevnega 
reda.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o spremenjenem dnevnem 
redu in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. 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 20. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica, 
6. Sklep o določitvi cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica, 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Miren-Kostanjevica, 
8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-

Kostanjevica, 
9. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Miren-Kostanjevica, 
10. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-

Kostanjevica, 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 2):  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 2, 

• splošni del proračuna za leto 2021,  

• posebni del proračuna za leto 2021, 

• načrt razvojnih programov za leta 2021 - 2024, 
• spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za 

leto 2021, 
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12. Sklep o izvedbi obnove groba dr. Engelberta Besednjaka ter prevzemu skrbi za 
njegovo vzdrževanje, 

13. Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, 
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

Seznanitev s pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za zunanjo 
ureditev in rekonstrukcijo dvigala Pomnika miru na Cerju, 

15. Plan dela Javnega zavoda za turizem Miren-Kostanjevica za leto 2022, 

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 20. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-6/2021 
Občinski svet sprejme zapisnike 20. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 20. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni bilo poročevalcev.   
c) poročila članov svetov zavodov: ni bilo poročevalcev. 
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje:  

Župan pove, da je ostalo neodgovorjeno vprašanje glede jaškov v Biljah, ki ropotajo. Pove, 
da je v planu sanacija v naslednjem letu, pove, da so nekateri popolnoma zlomljeni in bo 
potrebna zamenjava, nekatere pa bodo poskušali naliti. Jaški so baje dotrajani, čeprav se mu 
ne zdi mogoče, saj je bila rekonstrukcija tistega dela ceste izvedena okoli leta 2010. Po 
navedbah upravljavca, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, bo pripravljen terminski plan za 
izvedbo. Ostali odgovori so bili podani na seji.  
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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. 0320-5/2021 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 20. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

5. točka:  Imenovanje člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Pove, da 
trenutnemu člani sveta zavoda v januarju 2022 poteče mandat in je potrebno imenovati 
drugega. Predstavnika imenuje občinski svet, pristojno delovno telo pa Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik komisije je preveril možnost 
ponovnega imenovanja dosedanjega kandidata, ki pa funkcije ne želi podaljšati. Komisija je 
9. 11. 2021 objavila javni poziv, prejeli so samo 1 predlog.  
 
Aleš Batistič pove, da je komisija na 5. dopisni seji sprejela sklep, da občinskemu svetu 
predlaga imenovanje Mateja Petejana za člana Sveta zavoda JZ Glasbena šola Nova 
Gorica. Sklep komisije je bil sprejet s 4 glasovi ZA, nobenim glasom proti.  
 
Na vabilo k razpravi se ni odzval nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
sklepu  

S K L E P  
o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica 

 
I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana Sveta zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica Mateja Petejana.  

II. 
Mandat imenovanega člana sveta zavoda traja 4 leta in se uskladi z mandatom Sveta 
zavoda Glasbena šola Nova Gorica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Glede na to, da poročevalca za naslednjo točko še ni, župan predlaga, da se zamenja vrstni 
red, občinski svet tako sprejme sklep 
 

Sklep št. 0320-5/2021 
Občinski svet sprejme sklep, da se točka 6 in točka 7 zamenjata tako, da točka 6 

postane točka 7 in obratno. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Miren-Kostanjevica 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Poročilo pristojnega 
delovnega telesa, Odbora za gospodarstvo in proračun, poda podžupan Zvonko Ferfolja.  
 
Župan dodatno obrazloži spremembe, tako glede vzdrževanja cest, kot tudi glede 
upravljanja, vzdrževanja in delovanja lokalnih namakalnih sistemov. Pove, da so GJS 
vzdrževanje cest prenesli na režijski obrat, glede namakalnega sistema pa, da je bilo 
podpisano pismo o nameri za prevzem, vendar samo v primer, da bo pregrada sanirana, in 
da bo zagotovljena dovolj kvalitetna voda za namakanje. Potekajo dogovori, pričakuje se tudi 
razpise na katere bodo občine lahko kandidirale za sanacijo razvodnega sistema. Pred 
prevzemom bodo obnovljena tudi vsa črpališča ter najbolj kritični odseki namakalnega 
sistema. Do prevzema pa naj bi prišlo s 1. 1. 2023. Skupaj z ostalimi občinami bodo sprejeli 
odlok, ki bo v nadaljevanju osnova za podelitev koncesije za upravljavca.  
 
Bogomir Nemec pravi, da gre za veliko stvar prevzem namakalnega sistema Vogršček. 
Poudari, da je zadnja leta katastrofa, ljudje so nezadovoljni in že sedaj mislijo, da je 
odgovorna tudi občina. V vseh letih je bilo omrežje zelo slabo vzdrževano. Upa, da se bo 
obrnilo v pravo smer, in da bodo občine našle skupen jezik.  
 
Župan se strinja in se zaveda, da je bil namakalni sistem res zanemarjen, tudi zaradi 
puščanja pregrade, ko v najbolj suhih mesecih ni bilo vode za namakanje. Meni, da bo že 
prihodnjo namakalno sezono situacija boljša. Pričakuje se tudi razpis Ministrstva za 
kmetijstvo za obnovo namakalnih sistemov, na katerega se nameravajo prijaviti. Na koncu je 
namen, da se stvar uredi, da bo kvalitetna voda in funkcionalen razvodni sistem, ki bo 
omogočal oroševanje in ostale vrste namakanja.  
 
Primož Nemec razpravlja o strategiji razvoja namakalnega sistema v smislu ali bo dosegljiv 
tudi uporabnikom, ki se ne ukvarjajo primarno s kmetijstvom. 
 
Župan poudari, da trenutno z namakalnim sistemom upravlja Sklad kmetijskih zemljišč RS. 
Ko bodo občine prevzele v upravljanje pa bo strategija taka, da bo po eni strani predvidela 
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obnovo obstoječega razvoda, po drugi strani pa razširitev. Prav zagotovo bo razpisan nek 
rok, do katerega se bodo zainteresirani lahko prijavili. Za take posege bo potrebno pridobiti 
ustrezno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem, za že obstoječe pa ne bo potrebno, tudi 
služnosti so za te priključke v toliko letih priposestvovane. Za novogradnje bodo tudi razpisi.  
 
Matjaž Mozetič meni, da zadeva res potrebuje dobrega gospodarja in vpraša kaj vključuje 
postavka za 2022? 
 
Andreja Slejko Merkun pove, da je postavka v višini 2.800 evrov namenjena pripravi 
dokumentacije.  
 
Suzana Černe pove, da je res vesela, da bo saniran zadrževalnik, pozdravlja pa tudi pobudo 
o sodelovanju s sosednjimi občinami, da bo problematika celovito rešena, saj se lahko samo 
z ustreznim namakalnim sistemom začnemo pogovarjati o samooskrbi.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0012/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

7. točka:  Sklep o določitvi cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve podata Andreja Slejko Merkun in Darko Ličen. Obrazložitve so sestavni 
del gradiva.  Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je sestavni del gradiva, poda 
Zvonko Ferfolja.  
 
Župan dodaja, da je pomembno, kljub vsem ostalim podražitvam, da ostaja cena za 
uporabnika enaka. Pomembno je tudi, da ostaja kvaliteta storitve enaka, oziroma, da se še 
izboljšuje. Gradivo je bilo usklajeno na kolegiju županov, ceno kljub podeljeni koncesiji 
morajo sprejeti občinski sveti.  
 

Sklep št. 3540-0050/2021-4 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi predlagane 
cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

8. točka:  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini 
Miren-Kostanjevica  

Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Pove, da s to spremembo sledijo prej obravnavani spremembi Odloka o gospodarskih javnih 
službah. Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča pove, da bo režijski obrat za predviden 
obseg del lahko sklepal tudi pogodbe z zunanjimi izvajalci, saj s trenutnim številom 
zaposlenim je nemogoče vse naloge opraviti.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, župan zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-0012/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic, svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Miren- 

Enaka obrazložitve sledi pri tej točki, sledi se spremembi odloka o GJS.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S k l e p  š t .  007-0014/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic, svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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10. točka: Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-
Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun, ki pove, da 
sprememba sledi spremembi Zakona o pokopališčih in pokopališčem redu.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-0015/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka s 
krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic, svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 2) 

Uvodne obrazložitve poda Mirjam Klančič, obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo 
Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja.  
 
Župan dodatno obrazloži posamezne postavke in pravi, da se kar nekaj projektov zamika v 
naslednje leto.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-10/2021-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 
2) 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Župan pove, da bo rebalans za leto 2022 predlagan v obravnavo na naslednji seji v januarju 
2022.  
 

12. točka: Sklep o izvedbi obnove groba dr. Engelberta Besednjaka ter prevzemu 
skrbi za njegovo vzdrževanje 
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Uvodne obrazložitve poda Urška Velikonja, obrazložitve so sestavni del gradiva.  Pove, da je 
bil mozaik že obnovljen, spodnja plošča pa je v zelo slabem stanju in jo bo potrebno sanirati. 
Grob ima status kulturne dediščine in je bil po načrtih Toneta Kralja, zavod za kulturno 
dediščino je predlagal, da se ga obnovi skladno s prvotno podobo in ne tako kot je sedaj. 
Predlog je prišel s strani krajevne skupnosti in svojcev, ki so predlagali, da skrb za grob 
prevzame občina.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 622-0002/2021-1 
Občinski svet sprejme Sklep o izvedbi obnove groba dr. Engelberta Besednjaka ter 
prevzemu skrbi za njegovo vzdrževanje 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

13. točka: Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 

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

Sklep št. 4780-0018/2021-2     
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 

parcelo št. 1711/1 k. o. 2330 SELA NA KRASU 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 4780-0022/2021-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 

parcele št. 1787, 1788 in 1821/1 vse k. o. 2333 TEMNICA 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  
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Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 4780-0023/2021-2     

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 

parcele št. 254/4, 258/1, 285 in 311 vse k. o. 2324 OREHOVLJE 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 4780-0025/2021-2     

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 

parcelo št. 4/2 k. o. 2334 LIPA 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 4780-0028/2021-2     

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 

parcelo št. 3138/2 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  
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Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 4780-0026/2021-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičninah parc. št. 1784/3, 1793/11 in 1793/14 vse k. o. 2331 VOJŠČICA 

 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 478-0027/2021-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičnini parc. št. 3172/2 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic (svetnik Jože Bezjak je bil začasno 
odsoten).  

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

14. točka : Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda podata Erik Lasič in Katja Bačnar, 
predstavnica družbe Terragis. Erik Lasič poda dodatno obrazložitev glede ukinitve javne 
ceste, pove, da gre za kategorizirano javno cesto, ki poteka po zasebnem zemljišču v naselju 
Miren. Omenjena cesta je postala predmet spora med sosedi. Lastik zemljišča nasprotuje 
kategorizaciji ceste na njegovem zemljišču in je podal poziv pred tožbo na ustavnem sodišču 
za razveljavitev občinskega odloka. Lastnik zemljišča je ponudil sosedom ustanovitev 
služnostne pravice, ki pa so jo zavrnili, zavedajo pa se, da lahko pridobijo pravico do nujne 
poti. Njihov interes pa je, da bi občina pot prevzela in vzdrževala, vendar se lastnik s tem ne 
strinja, in ki je v to pot v preteklih letih vlagal in jo ima za svojo in je ni pripravljen prodati. 
Lastnik zemljišča pravici prehoda ne nasprotuje. Občina se je znašla pred odločitvijo o 
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določitvi javnega interesa za to pot, ki realno služi dvema družinama. V praksi se take 
zadeve rešujejo s služnostmi, v primeru, da bi se odločili za razlastitev je določitev javnega 
interesa na majavih tleh. Zaradi navedenega so se odločili, da se na navedenem zemljišču 
kategorizacija umakne.  
 
Dodatno obrazložitev poda Urška Velikonja in pove, da je nesporno, da je občina s 
kategorizacijo kršila 33. in 69 člen ustave. Navedeno izhaja iz podobnih primerov, ki jih je 
obravnavalo ustavno sodišče. Sodišče je v podobnih primerih ugotovilo, da bi morala občina 
prehodno pridobiti v last zemljišče, bodisi s pravnim poslom, bodisi z razlastitvijo. Razlastitev 
je možna, če ta pot zagotavlja neko širšo javno korist, kjer pa je pomislek ali ta pot, ki 
dejansko oskrbuje dve družini, predstavlja javno korist.  
 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo poda Matevž Marušič. Pove, da je odbor 
predlog podprl tako, da se kategorizacija ceste umakne.  
 
Jasmina Mihelj Marušič doda, da so na odboru zavzeli tako stališče, saj to predstavlja vrnitev 
na začetek in najbolj smiselna rešitev za občino.  
 
Na vprašanje Primoža Nemca Erik Lasič pravi, da je težko ugibati kakšna pravna sredstva 
bodo vpleteni uporabili in če jih bodo, ter tudi do kakšnega razpleta bo prišlo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga, tudi glede na to, da ni bilo bistvenih 
vsebinskih pripomb in predlogo, da se odlok sprejme po skrajšanem postopu in predlaga 
sprejem naslednjih sklepov 

 
Sklep št. 0320-6/2021 

Občinski svet sprejme sklep, da se 1. in 2. obravnava predloga Odloka o spremembah 
odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica združita in se odlok 

sprejme po skrajšanem postopku 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4303-0007/2020-21 

Občinski svet sprejem Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

15. točka: Seznanitev s pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za zunanjo 
ureditev in rekonstrukcijo dvigala Pomnika miru na Cerju 

Uvodne obrazložitve poda župan, pove, da so za pripravo projektne dokumentacije izvedli 
javni razpis na katerem je bila izbrana družba Movida in na kratko predstavi projekt. 
 
Celotno gradivo predstavi Marjetica Garzaroli iz družbe Movida, gradivo je sestavni del 
gradiva k seji občinskega sveta. Predstavi predvidene rešitve glede dozidave in razširitve, 
kot tudi glede dograditve dvigala.  
 
Župan obrazloži, da bodo do leta 2025 vsi javni objekti morali imeti dvigala, nenazadnje pa je 
nujno, da se vsem obiskovalcem omogoči ogled celotne razstave. Predstavljena investicija 
ima več faz. Prva faza je dvigalo, zaradi stalne razstave je cilj, da se pride čim prej do 
gradbenega dovoljenja. Pove, da se bo tudi za vsako fazo posebej pridobilo uporabno 
dovoljenje. Občina bo zagotavljala sredstva, tudi prek razpisov, za prvi dve fazi, dvigalo in 
razgledno ploščad, kjer obstaja javni interes. Za poslovno komercialni del pa morajo dobili 
zasebnega investitorja in za to bodo pripravili javni poziv.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 6101-0001/2018-60 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani in podpira predlagane 

arhitekturne rešitve za urejanje zunanjosti, poslovnega dela prostora ter umestitev 
dvigala do četrtega nadstropja na Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

16. točka: Plan dela Javnega zavoda za turizem Miren-Kostanjevica za leto 2022, 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Ariana B. Suhadolnik.  
 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-22/2021-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poda soglasje k Planu dela Javnega zavoda 

za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.  

Rezultati glasovanja  

Za 14 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

17. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi David Cigoj, ki predlaga, da se preplasti cesto od Lipe proti 
Škrbini v dolžini približno 1,5 km, ki bi jo bilo potrebno tudi malo razširiti. Predlaga tudi, da bi 
se v prihodnje izvedlo sanacijo doma v Lipi. V domu je precej vlage, investicija pa presega 
zmožnosti proračuna KS. V Lipi bi bilo nadalje potrebno sanirati zid ob otroškem igrišču. V 
Temnici bi bilo potrebno urediti zid in bankino ob severnem vhodu na igrišče. Predlaga tudi, 
da se prične z iskanjem virov financiranja z dokončno ureditev stare šole v Temnici. Nadalje 
ugotavlja, da je kar obsežen del znakov Poti miru v slabem stanju in bi jih bilo treba 
zamenjati ali obnoviti. Na Vojščici, v spodnjem delu vasi, predlaga, da se asfaltira tudi pot od 
križišča do konca vasi v smeri Sela na Krasu. Na Vojščici se predlaga tudi, da se uredi štirna 
nasproti spomenika. Razpravlja pa tudi glede manjših čistilnih naprava in predlaga, da se 
pristopi k izdelavi študije upravičenosti takih ČN za področje kraškega dela občine.  
 
Župan predlaga, da svetnik poda navedene predloge tudi v pisni obliki. Glede čistilnih naprav 
pove, da so v dogovoru z JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Za manjkajoči del 
kanalizacije  v Opatjem selu in Biljah se projektira, za ostale kraške vasi pa bodo pripravili 
študijo upravičenosti. Na osnovi študije se bo pripravljalo DIIP-e, ki predvidijo tudi finančni 
del investicije. Pridobiti je potrebno tudi gradbeno dovoljenje, saj se samo tako lahko prijavijo 
na razpise. Zagotovo bodo nadaljevali s pripravo dokumentacije za projekte ki se bodo 
pokazali za upravičene. V občini se izvaja kar nekaj pomembnih projektov na državnih 
cestah, ki jih financira država, trudili se bodo za to tudi v prihodnje. Za ostale predlagane 
odseke cest in ostale predloge župan pove, da bo sodelavka za investicije predloge proučila.  
 
Matjaž Mozetič ponovno opozori na penjenje reke Vipave, na problem je opozoril že na eni 
od prejšnjih sej. Pove, da je v zadnjem času ponovno opazil pojav, ki je začasen, lahko dan, 
dva, največ tri dni. Po njegovi oceni pride do izlitja. Obrnil se je tudi na inšpektorja, poslal mu 
je tudi elektronska sporočila. Inšpektor ga je naslovil na občinsko redarsko službo, ki pa za to 
ni pristojna. Zanima ga na koga naj se obrne, kajti vzorce bi bilo potrebno vzeti takrat, ko se 
voda peni. Dodatno še izpostavi, da je ambulante v ZD Miren skoraj nemogoče dobiti preko 
telefonskega klica. Predlaga, da se apelira na zavod zaradi tega.  
 
Župan poudari, da je za upravljanje z vodami pristojna država, zato je za to področje 
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Za upravljanje je bila z razpisom podeljena 
koncesija Hidrotehniku. Predlaga, da se prijava pošlje inšpektoratu za okolje in prostor, kakor 
tudi DRSV Nova Gorica, ki skrbi za lokalno porečje in na Hidrotehnik kot upravljalca. Mogoče 
je smiselno prijavo poslati tudi na ribiško družino. Glede odzivnosti na telefonske klice ZD 
lahko apelira na direktorico, predlaga pa da se tudi uporabniki sami obrnejo na upravo ZD. 
Gre za njihovo organizacijo dela.  
 
Suzana Černe opozori, da so medicinske sestre v ambulantah zelo obremenjene, poleg 
vsega strokovnega dela, še dvigujejo telefon, naročajo, iščejo kartone, …  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 19. 15 uri. 
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Datum: 12. 1. 2022 
Številka: 0320-6/2022 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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