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

ki je bila 20. januarja 2022 ob 16.  uri v večnamenski avli OŠ Miren 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, 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: Tihomil Pahor, Matej Petejan, Vesna Klančič in Aleš Batistič 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica OU Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun 
(pravna služba), Mirjam Klančič (računovodstvo), Robert  Cotič. 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) in Eva Furlan (Radio Koper) 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 9 svetnikov, s čimer je sklepčnost zagotovljena.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi predlagani dnevni red in pove, da umika 7. 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 21. 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 21. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren - 

Kostanjevica za leto 2022, 
6. Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica, 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 1):  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1, 

• splošni del proračuna za leto 2022,  

• posebni del proračuna za leto 2022, 

• načrt razvojnih programov za leta 2022 - 2025, 
• spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za 

leto 2022, 

8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 1 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 21. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-1/2022 
Občinski svet sprejme zapisnike 21. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob 16.05) 
 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 21. 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 21. redne seje:  

Župan pove, da so bili odgovori podani na seji, razen pobud svetnika Cigoja, ki so še vedno 
v obravnavi saj gre za investicijske pobude.  
 

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. 0320-6/2021 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 21. 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 

 

5. točka:  Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren – 
Kostanjevica za leto 2022 
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Ž upan pove, da je dokument obravnaval kolegij občinskega sveta. Obrazloži, da so 
vključene točke, ki so že sedaj znane, sicer pa gre za živ dokument in bo med letom 
potrebno vključiti v plan dela tudi druge točke. K razpravi se nadalje ne prijavi nihče, zato 
župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-16/2021 
Občinski svet sprejme Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2022 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

6. točka:  Sklep o določitvi višine grobnin 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.  
 
(Svetnik David Cigoj pristopi ob 16.20) 
 
Dodatno obrazloži župan, ki pove, da so do sedaj to gospodarstvo javno službo upravljale 
same krajevne skupnosti, kar pa ni bilo skladno z zakonodajo. Skladna z zakonodajo ni bila 
niti cena, saj mora biti enaka za celotno območje občine.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 3540-0064/2021-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o določitvi višine grobnin v 

Občini Miren-Kostanjevica 
. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

7. točka:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 1) 

Uvodne obrazložitve poda župan. Obrazložitve so sestavni del gradiva.  Poročilo Odbora za 
gospodarstvo in proračun, ki je sestavni del gradiva, poda Zvonko Ferfolja. Odbor je 
predlaga občinskemu svetu sprejem rebalansa.  
 

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 

 

K razpravi se najprej prijavi svetnica Suzana Černe, ki pove, da je pohvalno, da se bo 
vlagalo v športno igrišče Bilje, kljub temu pa ostaja neurejena dostopna cesta do igrišča. Pot 
ni varna in potrebno nujno kaj storiti. Izpostavi pa še ureditev odvodnjavanja zaselka na 
Hribu v Biljah. Pove, da zaradi zatečenega stanja prihaja do zamakanja hiš, ki ležijo pod 
navedenim naseljem. To je potrebno rešiti.  
 
Župan pove, da so v teku aktivnosti za ureditev poti, oziroma prometa na dostopni poti do 
igrišča v Biljah. Postavljene bodo omejitve hitrosti. Glede zamakanja zaselka Hrib pove, da je 
cesta v privatni lasti, občina ne more investirati v privatno lastnino. Možno je, da občina 
pridobi pravico graditi. Zagotovo se bodo pogovarjali o temu, vendar je potrebno prej pridobiti 
pravico graditi, oziroma izvesti parcelacijo in prenesti lastništvo ceste na občino.  
 
Župan dodatno pritrdi izvajanju svetnika Bogomirja Nemca glede ostanka sredstev na 
računu. Pove, da je sprememba odloka sedaj predvideva, da se ta sredstva lahko 
razporedijo na katero koli postavko. Prej to ni bilo možno.  
 
 

Sklep št. 007-11/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 – Rebalans 
št. 1 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

8. točka:  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

K razpravi se najprej prijavi svetnica Suzana Černe. Pove, da so občani pohvalili postavitev 
tabel na katero kontejnersko mesto posamezne hiše odlagajo smeti. Kljub temu nekatere 
moti, da nekateri ekološki otoki še niso ograjeni. Sprašujejo pa tudi zakaj je še vedno skupni 
ekološki otok tako za krajane, kot za športno igrišče v Biljah.  
 
Župan pove, da je bil prej ekološki otok postavljen tako, da je bil izhod iz njega na cesto zelo 
nevaren. Iz navedenega je bil prestavljen. Glede skupnega otoka pa, da to presodi izvajalec 
GJS, odvisno od velikosti odjemnikov, zagotovo je to vprašanje za izvajalca GJS. Urejanje 
ekoloških otokov se izvaja po nekem vrstnem redu. Predlaga, da se KS dogovori z režijskim 
obratom, ki skrbi za to področje.  
 
Svetnik David Cigoj pove, da je opazil, da je bil odstranjen znak za omejitev hitrosti na 
parkirišču za Cerje. Po tisti cesti vozniki vozijo hitro in se mu ne zdi smiselno, da se omejitev 
odstrani.  
 
Župan pove, da s tem niso bili seznanjeni, naročili bodo ponovno postavitev.  
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Svetnik Matjaž Mozetič vpraša, če bo še kakšna akcija cepljenja v Mirnu? Dodaja tudi, da v 
letu 2022 ND Adria praznuje 100. obletnico, pove, da bodo veseli kakšne koli pomoči ali 
zamisli glede praznovanja. Pohvali tudi okrasitev vodnjakov  v Mirnu, ki jo je organizirala KS 
Miren.  
 
Župan pravi, da ponovna akcija cepljenja ni predvidena.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 17. 25 uri. 
 
 
Datum: 10. 3. 2022 
Številka: 0320-1/2021 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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