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

ki je bila 30. marca 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, David Cigoj, Vesna Klančič in Aleš Batistič 
Odsotni člani: Tihomil Pahor in Matej Petejan. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica OU Tjaša Klavora, Mirjam Klančič, Edvard 
Vrabič, Bernarda Pirih, Mateja Berginc Kovačič, Primož Sulič, Erik Spačal, Erik Lasič, Vilijem 
Fabčič, Radivoj Lozej, mag. Iris Podobnik, Boštjan Mljač, mag. Ariana B. Suhadolnik, 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 11 svetnikov, s čimer je sklepčnost zagotovljena.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi predlagani dnevni red in predlaga glasovanje in sicer:  
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 22. 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 22. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje članov sveta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica, 
6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov 
krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica, 

7. Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o sodelovanju 
na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe 
upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček, 

8. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021, 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek), 
10. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 

2022, 
11. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2022, 
12. Izdaja soglasji za redno delovno uspešnost v javnih zavodih, 
13. Poročilo SPV Občine Miren-Kostanjevica, 
14. Sprejem OPPN za del območje TE 06 v Temnici – I. obravnava, 
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15. Letno poročilo JSMGG za leto 2021 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 
2022, 

16. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021, 

17. Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2021, 

18. Poročilo o aktivnostih ZSST 2019-2021, 
19. Rebalans plana Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2022,  
20. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, 
21. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten). 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 22. redne seje in predlaga razpravo.  
 
Matjaž Mozetič predlaga dopolnitev zapisnika, in sicer na 4 strani v 3. odstavku zapisnika. 
Dopolnitev nas se glasi tako, da bo jasno, da gre za ostanek sredstev na računih krajevnih 
skupnosti.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-2/2022 
Občinski svet sprejme zapisnike 22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica s predlagano dopolnitvijo zapisnika na 4. strani v 3. odstavku, ki se tako 
glasi: »Župan dodatno pritrdi izvajanju svetnika Bogomirja Nemca glede ostanka sredstev 
na računih krajevnih skupnosti. Pove, da sprememba odloka sedaj predvideva, da se ta 
sredstva lahko razporedijo na katero koli postavko. Prej to ni bilo možno.« 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten). 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 22. redne seje.  
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b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni bilo poročevalcev.   
c) poročila članov svetov zavodov:  

Jasmina Mihelj Marušič poroča iz seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki so jo imeli 7. 3. 2022. 
Pove, da so bila vsa poročila pravilno pripravljena in so jih prejeli pravočasno. Obravnavali 
so tudi redno delovno uspešnost ravnateljice, pri delovanju je viden napredek in so ji zato 
namenili oceno prav dobro. Ravnateljici so tudi obrazložili oceno ter jo opozorili na 
pomanjkljivosti.  
Primož Nemec poroča iz sveta zavoda JZ Goriška lekarna Nova Gorica. Pove, da so 
obravnavali več točk, med njimi tudi delovni čas lekarn, letno poročilo za leto 2021 in plan 
revizije zavoda v letošnjem letu. Poudari, da zavod posluje dobro, da pa bi morali izdelke iz 
galenskega laboratorija boljše tržiti, saj izdelujejo zelo kvalitetne izdelke, ki pa se po 
njihovem mnenju premalo prodajajo. Pove, da je v letošnjem letu planirana sanacija strehe 
lekarne v Mirnu. 

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 22. redne seje:  
Župan pove, da so bili odgovori podani na 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. 0320-1/2022 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 22. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (podžupan, Zvonko Ferfolja, je bil 
začasno odsoten) 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

5. točka:  Imenovanje članov sveta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-
Kostanjevica 

 Župan pove, da se svetu izteka mandat, in da je potrebno imenovati novega. Poročilo 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš Batistič. Pove, da komisija 
predlaga občinskemu svetu imenovanje Suzane Černe, Jasmine Mihelj Marušič, Matjaža 
Mozetiča in Nevenke Vuk,  kot predstavnikov ustanovitelja, Darje Makorič in Boža Lebana pa 
kot predstavnikov zainteresirane javnosti.  
 
(svetnica Suzana Černe pristopi ob 16.23 uri) 
 
Tjaša Klavora dodatno obrazloži mnenje glede trajanja mandata članov svetov zavodov. 
Mnenje je pripravila pravna služba občine in temelji na pravnem mnenju pridobljenem v letu 
2018 iz Ministrstva za javno upravo. Pove, da je mnenje obeh služb enako, da mandat 
članov svetov zavodov ne sovpada z mandatom občinskega sveta. Javni zavodi so 
samostojne pravne osebe in imajo svoje akte o ustanovitvi in svoja pravila. Nove člane 
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občinski svet imenuje, ko jim izteče mandat na podlagi akta javnega zavoda. Enako velja za 
vse javne zavode.  
 
Svetnik Bogomir Nemec pove, da je zavod za turizem zelo pomemben, in da bi po njegovem 
mnenju morali biti mandati usklajeni z mandatom v občinskem svetu.  
 
Župan dodaja, da je tudi OŠ Miren zelo pomemben zavod, po finančnem vložku na prvem 
mestu med zavodi, ki jih občina financira. Nedopustno bi bilo, da bi bil kateri koli zavod brez 
sveta zavoda dalj časa. Slednje je popolnoma mogoče, če se svetnikom izteče mandat z 
iztekom mandata občinskega svetnika in še ne pride do imenovanja novega, saj vemo, da je 
na prvi seji po volitvah konstituira občinski svet in se šele na naslednji seji imenujejo vse 
komisije, ki obravnavajo predloge imenovanj v svete zavodov. Lahko se zgodi, da javni 
zavodi nimajo sveta zavoda tudi več mesecev, kar pa ni dopustno. V primeru našega zavoda 
za turizem pa so trije od sedmih članov občinski svetniki, lahko se zgodi, da svet zavoda ni 
sklepčen.  
 
Tjaša Klavora dodaja, da so se s pomanjkljivostjo take prakse že srečali v preteklosti in so 
nato pridobili pravno mnenje MJU. Zavodi so samostojni in morajo tako delovati, zato imajo 
mandate svetov zavodov usklajene s svojimi pravili.  
 
K razpravi se nadalje ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0140-6/2022 
Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Turizem Miren-

Kostanjevica 
 

Občinski svet imenuje v Sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica štiri člane  - predstavnike 
ustanovitelja, in sicer:  

1. Suzana Černe 
2. Jasmina Mihelj Marušič 
3. Matjaž Mozetič 
4. Nevenka Vuk 

in  
dva člana – predstavnika uporabnikov, oz. predstavnikov zainteresirane javnosti, in sicer:  

1. Darja Makorič in  
2. Božo Leban.  

 
Mandati imenovanih članov sveta zavoda se uskladijo z mandatom Sveta zavoda Turizem 
Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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6. točka:  Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-
Kostanjevica 

Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora, ki je sedaj usklajen s priporočili 
revizorke.   
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 007-2/2022-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov 
Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

7. točka:  Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja 
državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o 
sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega 
sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe 
upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček 

Uvodne obsežne obrazložitve poda župan. Obrazložitve so sestavni del gradiva.   
 
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, ki je sestavni del gradiva, poda Matevž 
Marušič in pove, da so sprejeli tudi sklep, da želijo na prihodnji seji odbora dobili podrobnejšo 
obrazložitev in dinamiko rekonstrucije. Zavzeli so tudi stališče, da je zadevo potrebno 
podrobneje predstaviti tudi uporabnikom.  
 
Župan pove, da o urnikih namakanja obvešča upravitelj sistema, Sklad kmetijskih zemljišč 
RS. Poskušali bodo pridobiti informacije, da bi se objavljalo tudi na občinski spletni strani. Na 
obisku so imeli tudi državnega sekretarja in se o tem pogovarjali. Trenutno se sistem napaja 
iz Vipave, saj vode ni dovolj, da bi se napajal iz zadrževalnika. Glede dinamike obnove pa 
bodo lahko obveščali, ko bodo načrti pripravljeni.  
 
Suzana Černe pove, da je bil na odboru izpostavljen strah Jelke Majcen, da ne bo dovolj 
vode za velike pridelovalce v naši občini. Predlaga, da imajo vendarle, v primeru 
pomanjkanja vode, prednost veliki pridelovalci.  
 
Župan pove, da ob pomanjkanju vode upravitelj vedno opozarja, da je voda namenjena 
samo potrebe kmetijstva. Je pa zelo težko razmejiti kdo lahko namaka in kdo ne. Trudijo se, 
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da bi bila voda celo leto. Dodaja še, da je pogoj občin za prevzem razvoda, da je obnovljena 
pregrada. Obrazloži, da se bo skozi pripravo projaktov razjasnilo v kakšnem obsegu je 
rekonstrukcija potrebna. Pohvali tudi Sklad kmetijskih zemljišč RS, da se zadeve v zadnjih 
letih premikajo, nekaj odsekov je tudi bilo rekonstruiranih. 
 
Svetnik Bogomir Nemec pove, da je bilo res v zadnjih nekaj letih res veliko težav z 
namakanjem iz Vogrščka, da pa so res obveščali o urniku zalivanja. Bistveno je, da je dovolj 
pritiska za zalivanje in oroševanje. Vidi pa, da bo prihajalo do težav pri obnovi razvoda, saj 
potekajo cevi po najboljših kmetijskih zemljiščih.  
 
Svetnik Primož Nemec predlaga, da bi se tudi pripravilo predlog širitve razvoda, kjer se bo 
izkazalo, da je potrebno.  
 
Župan odgovori, da bodo ta predlog pripravili skupaj z Občino Renče-Vogrsko, ker so na isti 
liniji razvoda. V tem trenutku se prevzema obstoječi razvod, predmet dogovora rekonstrukcija 
obstoječega razvoda. V prihodnje pa bodo pripravljali nove projekte za izgradnjo novih linij, 
za kar pa bo potrebno pridobiti služnosti oziroma pravico graditi, da bo možno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. S takimi projekti pa bodo lahko kandidirali na naslednjih razpisih.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič vpraša, če so seznanjeni z gradnjo hidroelektrarne poleg Vogrška? 
 
Župan pravi, da o tem niso seznanjeni.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 331-3/2021-13 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlog Pogodbe o prenosu 
lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček in pooblašča župana Občine Miren-Kostanjevica za njeno 
sklenitev. 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlog Sporazuma o sodelovanju na 
projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod 
Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in 
delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in pooblašča 
župana Občine Miren-Kostanjevica za njegovo sklenitev. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

8. točka:  Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 

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

Sklep št. 007-6/2022 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Zaključni račun Proračuna Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2021. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek) 

Uvodne obrazložitve poda ravnatelj OŠ Kozara, Edvard Vrabič. Obrazložitve so sestavni del 
gradiva.  
 
(Svetnik David Cigoj pristopi ob 17.18 uri) 
 
K razpravi se ne prijavi nihče, župan ugotavlja, da bistvenih vsebinskih pripomb ni, zato 
predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku, in sicer 
  

Sklep št. 007-5/2022 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica opravi 1. in 2. obravnavo predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 
Kozara Nova Gorica in sprejem odlok po skrajšanem postopku  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-5/2022 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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10. točka: Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za 
leto 2022 

Uvodne obrazložitve podata Bernarda Pirih in Mateja Berginc Kovačič, predstavnici Doma 
upokojencev Nova Gorica. Obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Suzana Černe poda poročilo Odbora za družene dejavnosti, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Župan pove, da bodo s sprejemom sklepov imeli pol zaposlene več, s tem se želijo čim bolj 
približati tistim, ki storitev potrebujejo. S tem, da bo cena za uporabnike nespremenjena. 
Oskrba na domu je eden izmed ciljev, ki so si jih zadali v strategiji, nenazadnje so tudi občina 
po meri invalidov. Pomembno je, da uporabniki ostajajo čim več časa doma. V lanskem letu 
so nabavili dodatni avtomobil za opravljanje storitve. Pomoč na domu je storitev, ki je za 
uporabnike zelo pomembna.  
 
Suzana Černe pravi, da gre za pomembno storitev. Dejstvo je, da se življenjska doba 
podaljšuje in vsi si želijo, da bi čim več časa preživeli v domačem okolju. Storitev je 
pomembna in dostopna tudi za najšibkejše.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 1222-0003/2022-3 
1. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 23,63 
EUR za efektivno uro. 

2. 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na 
domu 4,30 EUR. 
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. 2022 dalje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 1222-0003/2022-4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje za dodatno zaposlitev za 
polovični delovni čas za potrebe izvajanja storitve pomoči na domu. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  
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Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2022 

Uvodne obrazložitve, ki so sestani del gradiva, poda Primož Sulič. Poročilo Odbora za 
družbene dejavnosti, ki je sestavni del gradiva, poda Suzana Černe. Pove, da so na odboru 
podprli LPŠ za leto 2022, ter da so dodatno sprejeli sklep in zadolžili župana, da skupaj z 
ostalimi župani, na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podajo pobudo, da se 
nacionalni program občinske panožne športne šole začne izvajati.  
Primož Sulič dodatno obrazloži, da so na odboru razpravljali kako bi povečali proračun za 
šport, ne samo z občinskimi viri, ampak tudi z ostalimi javnimi razpisi. Najprej so ugotovili, da 
bi bilo potrebno popisati vse objekte v občini in nato kandidirati na razpise. Nacionalni 
program pa predvideva financiranje trenerjev, vendar na državni ravni za to še ni razpisanih 
sredstev. Zaradi navedenega je pomembna poteza občin, da država zagotovi ta sredstva. 
 
Župan se strinja, k razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu  

Sklep št. 007-12022 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini 

Miren-Kostanjevica za leto 2022 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

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

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih  
 

Sklep št. 0141-0002/2022-3 
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Ljudske univerze Nova Gorica 
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 

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

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Sklep št. 0141-0014/2021-4 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica 
soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic (svetnika Bogomir Nemec in Primož 
Nemec sta bila začasno odsotna). 
. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0140-0001/2022-2 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-
Kostanjevica Goriške soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost 

direktorice za leto 2021. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic (svetnika Bogomir Nemec in Primož 
Nemec sta bila začasno odsotna). 
. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0141-0017/2021-8 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka 
soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic (svetnika Bogomir Nemec in Primož 
Nemec sta bila začasno odsotna). 
. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0141-18/2021-7 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Miren soglasje za 
izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic (svetnik Bogomir Nemec je bil začasno 
odsoten). 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0140-0003/2022-9 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Nadzornemu svetu Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 

direktorice za leto 2021. 

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

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0140-0018/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za delovno 

uspešnost direktorja za leto 2021. 

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

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 0141-0016/2021-5 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje 
za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja za leto 2021 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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13. točka: Poročilo SPV Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Erik Spačal, kot predsednik delovnega 
telesa. Matevž Marušič poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poročilo je 
sestavni del gradiva. Pove, da so pod točko razno sprejeli tudi nekaj predlogov, ki jih bo 
potrebno upoštevati v nadaljnjih aktivnostih SPV.  
 
Podžupan Zvonko Ferfolja pove, da so se nanj obrnili prebivalci Lokvice, ki opozarjajo, da se 
skozi vas pelje vedno več kolesarjev in motoristov. Menijo, da bi bilo potrebno namestiti 
dodatne znake, oziroma sprejeti določene ukrepe za umiritev tega prometa. Opozorilo je 
prejel tudi iz Sel na Krasu, kjer naj bi tudi manjkali določeni znaki STOP ob priključkih cest.  
 
Erik Spačal pove, da so Lokvico že obravnavali in bo res smiselno urediti signalizacijo. Glede 
Sel na Krasu pa predlaga, da se pobuda z lokacijami pošlje po elektronski pošti na občino in 
bo nadalje šla v obravnavo.  
 
Svetnica Vesna Klančič opozori na nevarnost na priključku iz zaselka Breg v Mirnu, kjer bi 
bilo smiselno postaviti ogledalo.  
 
Erik Lasič pove, da bo potrebno zadevo preveriti na Direkciji RS za infrastrukturo, ker je 
priključek na državno cesto. Dodatno še pove, da so začeli z delom na problematiki pri 
državnih cestah, saj so postopki tam dolgotrajnejši.  

 
Svetnik Bogomir Nemec opozori tudi na Orehovlje, kjer bi bilo potrebno umiriti promet, 
predvsem v centru pri cerkvi, ter tudi na vrhu športnega parka Java, govorilo se je tudi o poti 
pod otokom, vendar po informacijah naju bi bila tista pot preozka in to ni mogoče.  

 
Svetnik Jože Bezjak opozori tudi na priključek iz Orehovelj na državno cesto. Pove, da je tisti 
izhod zelo nevaren, predvsem v določenih urah dneva.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič opozori na visok pločnik na izhodu iz parkirišča pri pošti v Mirnu na 
državno cesto, meni, da bi ga bilo potrebno znižati. Predlaga tudi, da se nasproti cerkve v 
Mirnu, kjer so vedno parkirani avtomobili, označi, da je tam prepovedano parkiranje.  
 
Župan pove, da so tam nekateri avtomobili parkirani na cesti, ne ve kako je možno na cesti 
označiti, da je parkiranje prepovedano, ker na cesti parkiranje tudi sicer ni dovoljeno.   
 
Svetnik Primož pove, da ima dva predloga. Prvi se nanaša na cesto med staro trgovino in 
spomenikom v vasi v Biljah, kjer so parkirišča locirana ob cesti na nasprotni strani kot so 
stavbe. Predlog stanovalcev je bil, da bi se parkirišča locirala ob cesti ob stavbah in ne na 
nasprotni strani. Videl je tudi predlog, da se bo tudi za namen umirjanja prometa, podaljšal 
pločnik v Mirnu, proti piceriji Frnažar. Meni, da bi se o tem razmislilo tudi v delu ceste med 
Orehovljami in Biljami, predvsem iz krožišča v smeri Orehovlje do mosta, saj je tisti del zelo  
nevaren.  
 
Župan pove, da je podaljšanje pločnika v Mirnu predviden v sklopu rekonstrukcije državne 
ceste. Zagotovo je potrebno razmisliti tudi o odseku iz krožišča Križ Cijan v smeri Bilje in še 
nekateri drugi. Zagotovo bodo iskali rešitve.  
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K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0329-0007/2021-4 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu v letu 2021 in 
akcijskim načrtom za l. 2022, ki ga je pripravil občinski Svet za preventivo in varnost v 

cestnem prometu. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

14. točka: Sprejem OPPN za del območje TE 06 v Temnici – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev poda Viljem Fabčič, obrazložitev je sestavni del gradiva . Pri točki je 
prisoten tudi g. Lozej, predlagatelj sprejema OPPN-ja. Matevž Marušič poda poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je odbor podprl 
predlog in ni imel nobenih pripomb.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče. Župan ugotavlja, da bistvenih vsebinskih pripomb ni bilo in  
predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku, in sicer  
 

Sklep št. 3503-0003/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica opravi prvo in drugo branje Odloka o 

Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TE 06 hkrati in sprejme 
odlok po skrajšanem postopku. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 3503-0003/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja TE 06 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Med 18. 20  in 18. 30 uro župan odredi odmor.  
 
(Nika Nemec zapusti sejo ob 18. 20 uri) 
 

15. točka: Letno poročilo JSMGG za leto 2021 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG 
za leto 2022 

Direktorica, mag. Iris Podobnik, poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0140-0003/2022 
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 12. redni seji dne 8. 3. 2022, 
sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021«. 
 

2. 
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 v višini 583.476,26 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 12. redni seji dne 8. 3. 2022, 
sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 
2022«. 

4. 
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani 
občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2022, 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. 
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5. 
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške 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 99.999,58 EUR 

Občina Brda 17.294,43 EUR 

Občina Kanal ob Soči 18.405,23 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 15.788,87 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 21.855,47 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 13.528,42 EUR 

 
6. 

Občinski svet občine Miren – Kostanjevica na podlagi predloga Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 12. redni seji dne 8. 3. 2022, za 
revidiranje letnega poročila 2022 imenuje družbo GM revizija, d.o.o., Ulica Gradnikove 
brigade 4, 1000 Ljubljana. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

16. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 

Uvodno obrazložitev poročila, ki je tudi sestavni del gradiva, poda Boštjan Mljač, predstavnik 
GOLEA-e.  
 
Svetik David Cigoj meni, da bi bila streha nove telovadnice primerna za fotovoltaiko.  
 
Župan meni, da zagotovo je tudi to opcija, na koncu pa je potrebno pretehtati kaj občina s 
tem dobi, oziroma katere so prednosti, ter kakšne so mogoče tudi pomanjkljivosti. Tukaj ima 
v mislim predvsem primer požara na takem objektu in gašenje le-tega. Zagotovo so odprti za 
take predloge, vendar je potrebna pazljivost pri odločitvah.  
 
Boštjan Mljač pove, da agencija pri takih zadevah pomaga in nudi ustrezno podporo. 
Predvsem pa je potreben razmislek na katere strehe se fotovoltaika namešča. Investitor ima 
več možnosti, zagotovo pa je cilj jasen in to je nižja cena elektrike.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pravi, da so o javni razsvetljavi in racionalizaciji le-te že večkrat 
govorili. Ali je možno, da bi se svetilnost zmanjšala, oziroma, da bi se določeno število svetilk 
ugasnilo po določeni uri zvečer? 
 
Župan pove, da imajo za javno razsvetljavo kot GJS podeljeno koncesijo in se s 
koncesionarjem pogovarjajo. Opozori pa, da so želje zelo različne. Strinja se, da je lahko 
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svetilnost nižja ponoči. Svetilke so bile vse zamenjane, tako da možnost je. Kljub temu so še 
vedno bistveno pod dovoljenim nivojem kar zadeva svetlobnega onesnaževanja.  
 
Boštjan Mljač doda, da je potrebno imeti v mislih, da izklapljati ni pametno zaradi možnosti 
nesreč. Čez palec pa oceni, da je poraba bistveno nižja napram pred prenovo javne 
razsvetljave.  
 

Sklep št. 360-0006/2022-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 

leto 2021 Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

17. točka: Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2021 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica zavoda, Ariana B. Suhadolnik.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0140-0003//2021 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega 
zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021, vključno s predlogom 
namenske porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 5.016,02 EUR ( po odbitku 
davka na dohodek). Presežek se deloma nameni za redno delovno uspešnost 
zaposlenih ( potrditev predloga sklepa SZ TMK za redno delovno uspešnost  
direktorice v višini 1.426,97 bruto in predloga direktorice za redno delovno uspešnost 
zaposlenih v višini 882,58 bruto, skupaj 2.309,55 EUR), razlika 2.706,47 EUR pa za 
nabavo novega premičnega ozvočenja v Pomniku miru. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

18. točka: Poročilo o aktivnostih ZSST 2019-2021 

Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda direktorica zavoda, Ariana B. Suhadolnik.  
 
Svetnik David Cigoj vpraša koliko stane na letnem nivoju? 
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Ariana B. Suhadolnik pove, da je strošek okvirno 1500 evrov, ker so tudi člani konzorcija, 
sicer pa je strošek veliko večji, če se preračunajo vse vložene ure zaposlenih. Vendar je to 
potrebno, če želimo napredovati.  
 
Tudi župan dodaja, da je to prava smer za razvoj turizma. V teh treh letih je bilo opravljenega 
veliko in se je potrebno zavedati koliko dela je bilo vloženega. Na dolgi rok pa nam take 
zadeve prinašajo veliko in je potrebno nadaljevati.  
 

Sklep št. 322-0004/2018 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o aktivnostih 

ZSST v obdobju 2019 do 2021. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

19. točka: Rebalans plana Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2022 

Obrazložitve, ki so sestavi del gradiva, poda Ariana B. Suhadolnik.  
 
K razpravi se prijavijo Suzana Černe, Bogomir Nemec in Zvonko Ferfolja, ki podpirajo 
predlagani rebalans.  
 

Sklep št. 0140-0022/2022 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k podaljšanju zaposlitve za 
določen čas zaposleni, ki nadomešča področno svetovalko I za turizem in kulturo v 
času porodniške in sicer do 30. 9. 2022,  ko redno zaposlena zaključi s koriščenjem 

pravice do 4 urnega dela. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

20. točka: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva. K razpravi se v 
nadaljevanju ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št. 4780-0002/2022-1 
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Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 68/2 k. o. 2318 

BILJE 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

21. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi Matjaž Mozetič, ki razpravlja o kontejnerjih za zeleni odrez in 
meni, da bi lahko koncesionar namestil dodatne kontejnerje.  
 
Župan pove, da bodo stopili v kontakt s koncesionarjem, da pripravijo oceno upravičenosti. 
Trenutno lahko zeleni odrez občani oddajo tudi v zbirne centre. Ko pridobijo mnenje 
koncesionarja pa bodo lahko rekli kaj več o temu, rešitev pa bo potrebno dobiti za celotno 
občino.  
 
Svetnik Primož Nemec se načeloma strinja, da problematika ni od sedaj, ampak se že dlje 
časa vleče ter v poplavi socialnih medijev prej pride na plano. Pomemben faktor, ki pa ga je 
potrebno upoštevati je ta, da zeleni odrez največkrat potem pristane ob Vipavi, kar pa tudi ni 
v redu. Očitno mnogi še vedno mislijo, da lahko zeleni odrez odložijo kjer koli. Meni, da bo 
potrebo vseeno nekaj narediti, da se odloženi odrez umakne iz problematičnih mest. 
Nenazadnje zeleni odrez je mogoče najti tudi v kontejnerjih za mešane odpadke. Mogoče je 
zeleni odrez zanimiv za predelavo v lesno biomaso.   
 
Svetnica Suzana Černe ponovno opozori na problematiko odvodnjavanja iz naselja Hrib v 
Biljah. Pove, da so problematiko pisno naslovili na občino, odgovora pa še vedno niso dobili. 
Dodatno pa še pove, da so jo na sestanku sveta zavoda zdravstvenega doma vprašali, če so 
sanirali streho lekarne v Mirnu. Zanima jo tudi ali se izvajajo kakšne aktivnosti glede deponije 
na Martexu v sosednji občini? Predvsem, če sosednja občina kaj obvešča glede aktivnosti, 
ter tudi, da župani pozovejo ministrstvo k ukrepanju. Misli, da morajo pritiski prihajati iz vseh 
strani in konstantno, ker sicer ni učinka.  
 
Glede odvodnjavanja zaselka hrib župan pravi, da bodo preverili in odgovorili. Glede sanacije 
strehe pa, da je svetnik Primož Nemec pri točki 3 seznanil občinski svet, da se je investicija 
zavlekla in bo do sanacije prišlo v prihodnjih mesecih. Glede deponije župan pravi, da je tako 
blizu, da bo vplivala tudi na naše območje. Župan sosednje občine obvešča, kar je bilo tudi 
objavljeno v medijih. Gre za nevarno zadevo in tega se vsi zavedajo. Upa, da bodo pristojne 
službe ukrepale nemudoma. Izvedlo se je več pozivov, postavljena so bila tudi poslanska 
vprašanja. Poudari, da v kolikor lahko inšpektor izda odločbo lastniku zemljišča za odlaganje 
gradbenih odpadkov, tudi, če jih lastnik ni odložil, lahko izda odločbo tudi lastniku tistega 
skladišča, saj vendar ima lastnika. Meni, da v kolikor je lastnik dopustil odlaganje odpadkov 
je soodgovoren za nevarnost.  
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Svetnica Suzana Černe poudari, da vsi politiki pred volitvami poudarjajo zelene politike, takoj 
po volitvah pa začnejo iskati razloge kako nekaj ni možno, in da nič ne naredijo. Samo s 
konkretnimi dejanji lahko pokažemo, da smo zeleni.  
 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 19. 47 uri. 
 
 
Datum: 18. 5. 2022 
Številka: 0320-2/2022 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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