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

ki je bila 22. junija 2022 ob 16.  uri v večnamenski avli OŠ Miren 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Zvonko Ferfolja, Matjaž Mozetič, Jasmina Mihelj Marušič, 
Matevž Marušič, Suzana Černe, Primož Nemec, David Cigoj, Matej Petejan in Vesna 
Klančič. 
Odsotni člani: Tihomil Pahor , Nika Nemec, Sebastjan Budin, Jože Bezjak in Aleš Batistič. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica OU Tjaša Klavora, Mirjam Klančič, Peter 
Budin (predsednik NO) in 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 8 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 23. 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 23. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2020, 
6. Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2021, 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 2):  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 2, 

• 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. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje OMK, 
9. Seznanitev s prometno študijo za ureditev prometa na območju ožine pri cerkvi 

v Mirnu, 
10. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, 
11. Predlogi Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena, 
12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu 

podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o., 
13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 23. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-3/2022 
Občinski svet sprejme zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 8 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 23. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni bilo poročevalcev.   
c) poročila članov svetov zavodov:  

Svetik Matjaž Mozetič pove, da se je v maju udeležil seje skupščine JP Kraški vodovod 
Sežana. Pove, da je podjetje v letu 2021 poslovalo pozitivno, dobiček, ki je bil ustvarjen z več 
prodane vode in po nižji ceni zakupljeno elektriko, so namenili za rezerve. Izpostavljena je 
bila ponovno problematika z nizko ceno vode za obalo. Glede namere za najem kredita bodo 
razpravljali pri 12. točki.   
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič pove, da so imeli konstitutivno sejo Sveta zavoda Turizem 
Miren Kras, za predsednico je bila izvoljena Suzana Černe, sama pa je podpredsednica.  

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 23. redne seje:  
Župan pove, da so bili odgovori podani na seji, razen pobude glede odvodnjavanja naselja 
Hrib Bilje, ki pa je še vedno v obravnavi.  
 
(Svetnik Primož Nemec pristopi ob 16. 15 uri) 

4. točka:  Pregled realizacije sklepov 

Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi 
realizirani, tako kot je navedeno v gradivu.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 0320-2/2022 
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Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 23. 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 

 

5. točka:  Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020 

Poročilo poda Peter Budin, predsednik Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica. 
Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se nadalje ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0321-0002/2022 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s poročilom o nadzoru 
zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2021 

Poročilo poda Peter Budin, predsednik Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica. 
Poročilo je sestavni del gradiva. Glede na razpravo o reviziji OŠ Miren svetnika Matjaža 
Mozetiča in Bogomirja Nemca pove, da je zavod dolžan ugotovitve revizije upoštevati in 
pripraviti akcijski plan odprave pomanjkljivosti.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0321-0001/2022 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu 
Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 
(Svetnica Suzana Černe pristopi ob 16. 33 uri)  
 

7. točka:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 2) 

Uvodne obrazložitve podata župan in Mirjam Klančič. Obrazložitve so sestavni del gradiva.  
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Na vprašanje svetnika Davida Cigoja, glede prodaje stavbe na Vojščici, župan pove, da je 
stavba na prodaj, opravili so tudi že eno javno dražbo, ki ni bila uspešna. Javno dražbo bodo 
zagotovo tudi ponovili. Zadnji dve leti sta bili na gostinstvo zelo težki, trenutno ob gostilni 
poteka tudi gradbišče. Želeli bi, da se stavba proda, vendar, da ostane gostilna, možna je 
tudi nadgradnja s prenočišči. Tudi glede razbremenilnega kanala obrazloži, da je strošek 
občine samo postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar tudi sredstva dobi 
vrnjena po končanem postopku. Trenutno so v pripravi določeni projekti, ena od prioritet je 
tudi poplavna varnost v občini. Že v postopku umeščanja objekta v prostor bo bolj jasno ali 
bo pridobitev gradbenega dovoljenja možna, dogovarjajo se tudi že z lastniki parcel. Gre za 
zahteven projekt, vendar bi bili naselji Orehovlje in Miren rešeni pred poplavami. 
Izpostavljene ostajajo hiše v Mirnu pri Šelu in naselje Bilje. Za Bilje so tudi predlagali rešitve 
in sicer ureditev Biljenskega potoka in vode iz gričev, ter pregrada pri izlivu potoka v Vipavo. 
Tudi za Bilje potekajo aktivni pogovori. Gre pa za projekte, ki so lahko izvedljivi v nekaj letih. 
Izpostavi, da kljub temu, da reševanje poplavne varnosti, ni pristojnost lokalne skupnosti, se 
občine maksimalno trudijo za rešitev tega problema. Tudi na izvajanje svetnika Cigoja župan 
poudari, da je bil tudi projekt pri Grabcu nujen, saj razbremenilni kanal ne bi rešil problema 
pri Grabcu. Tudi glede investicije na vodotoku pri občini pove, da je bila nujna, saj je bila 
erozija brežine tako, velika, da je bila potrebna sanacija. Ne gre pa za investicijo občine. Na 
vprašanje svetnika Bogomirja Nemca pove, da se z lastniki zemljišč dogovarjajo, do sedaj so 
bili vsi dogovori konstruktivni.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-008/2022-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 
2. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

8. točka:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje OMK 
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Uvodne obrazložitve poda Erik Lasič, obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora 
za okolje, prostor in kmetijstvo poda Matevž Marušič, poročilo Odbora za gospodarstvo in 
proračun poda Zvonko Ferfolja. Obe poročili sta sestavni del gradiva.  
Župan doda, da se s takimi ukrepi približajo občanom.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, župan ugotavlja, da bistvenih vsebinskih pripomb ni bilo in 
predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku. Predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-0011/2022-1 
V postopku sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine 
Miren – Kostanjevica se opravi prvo in drugo branje skupaj in se odlok sprejme po 
skrajšanem postopku. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 007-0011/2022-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah 
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Občine Miren – Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Seznanitev s prometno študijo za ureditev prometa na območju ožine pri 
cerkvi v Mirnu 

Uvodne obrazložitve preko videoklica poda predstavnik izdelovalca, Dejan Mihelj, Cestni 
inženiring, d. o. o.. Obrazložitve so sestavni del gradiva. Župan doda, da je na zadnjem 
obisku Vlade RS, državnemu sekretarju na ministrstvu za infrastrukturo izpostavil prometno 
varnost v občini, to točko v Mirnu pri cerkvi so ocenili kot zelo kritično. Idejne zasnove so v 
izdelavi še za vstop v Bilje iz smeri Križ Cijana, vstop v Miren iz smeri obvoznice, vstop v 
Miren iz smeri Opatje selo se ureja v sklopu rekonstrukcije, v sklopu tega tudi vstop v Opatje 
selo iz smeri Miren. Vstop v Kostanjevico na Krasu se ureja v sklopu rekonstrukcije ceste 
skozi naselje, krožišče Opatje selo je končano, rekonstrukcija ceste skozi Vojščico je pravkar 
v izvajanju. Želja je, da se vsi nevarni odseki v doglednem času uredijo. V Biljah pri šoli bo 
potreben manjši poseg za ustrezno cestno signalizacijo.  
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Matevž Marušič poda poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, ki je potrdil rešitve 
predlagane pod varianto 2 in občinskemu svetu predlaga enako.  
 
Dodatno o tej nevarni točki v prometu razpravlja tudi župan in pove, da je res vesel, da je 
direkcija prepoznala težavo in pristopila k izdelavi študije. Pripravljajo pa se tudi že projekt za 
izvedbo.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pozdravlja rešitev.  
 
Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča, Dejan Mihelj odgovori, da je cilj, da se semafor 
postavi čim bližje ožini, do točke, kjer se dve vozili še lahko normalno srečata. Ko bodo 
prejeli vse izmere in geodetski posnetek pa bo bolj jasno na katerem mestu bodo. Seveda pa 
je cilj tudi, da dostopi do objektov niso ovirani. S ščiti se omeji svetilnost semaforja, da ne 
moti stanovalcev v okolici.  
 
Erik Lasič pove tudi, da priključevanje na regionalno cesto ne bo mogoče iz obeh tamkajšnjih  
priključkov, v nasprotni smeri pa ja. Torej za ta dva priključka bo zagotovo spremenjen 
prometni režim, ki sta že sedaj nevarna.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
  

Sklep št. 371-0006/2022-1 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Prometno študijo s kapacitetno 
analizo v ožini na R3-614/1047 Miren – Opatje selo v km 0,315 (ožina pri cerkvi v 
Mirnu), ter potrdi predlagano rešitev pod varianto 2.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

10. točka: Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

Uvodne obrazložitve poda Urška Velikonja. Obrazložitve so sestavni del gradiva, pove, da se 
s tem sklepom določi kot javna kulturna infrastruktura Pomnik na Cerju, Knjižnica v Mirnu in 
Hiša opajske tradicije in se kot take vknjižijo v zemljiško knjigo in bo občina lahko kandidirala 
na razpise za sofinanciranje kulturnih objektov.  
 
Župan pove, da ti objekti imajo še danes to možnost. Druge take objekte pa bo v prihodnje 
možno vključiti.  Za objekte, ki niso v celoti namenjeni kulturi je potrebno narediti etažno 
lastnino.  
 
Na vprašanje svetnika Cigoja glede šole v Temnici, Urška Velikonja pove, da kakšnih 
posebnih pogojev za razglasitev ni, važno je, da je objekt namenjen kulturi.  
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Svetnik Primož Nemec meni, da bi lahko bila tudi frnaža v Biljah, predvsem zato, da se 
pridobijo sredstva za obnovo.  
 
Urška Velikonja meni, da bi morali biti to objekti, kjer se kulturne dejavnosti že izvajajo.  
 
Suzana Černe pravi, da se kulturna dejavnost že izvaja, saj se vsako leto zgodijo Opekarski 
dnevi.  
 
Župan poudari, da na zadnjem kulturnem razpisu so sredstva pridobili objekti, ki izvajajo 
velike kulturne programe. Vsekakor je to status, ki lahko pomaga in se bo za naslednji paket 
proučilo možnosti za vpis tudi drugih objektov.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 4780-0015/2022-1 
Občinski svet sprejme Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
Občini Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 1 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Predlogi Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 

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

Sklep št. 4780-0011/2022-1 
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra blokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 300/9, 300/15 
in 300/30 vse k. o. 2318 BILJE 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4780-0012/2022 
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Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra blokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1029/2, 3179/1, 
3182, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. Kostanjevica na Krasu 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4780-0013/2022 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 658/5 k. o. 
2325 MIREN 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Sklep št. 4780-0014/2022 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1784 k. o. 2333 
TEMNICA 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

12. točka: Predlog Sklepa o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu 
podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o 

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. 412-0003/2022-2 
Občinski svet sprejme  Sklep o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita 
Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. za izvedbo projekta »Nakup in 
dobava rovokopača« v višini 85.500 EUR za obdobje 24 mesecev, ob pogoju, da Javno 
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podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. sklene kreditno pogodbo z najugodnejšo banko 
ponudnico. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic  

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

13. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi prijavi svetnik David Cigoj. Najprej razpravlja o sredstvih za izgradnjo 
kampa v Selah na Krasu. Meni, da so sredstva zelo visoka in se sprašuje kako se bo 
investicija povrnila.  
 
Župan pove, da se investicija že izvaja in da je ocenjena na tristo tisoč evrov, od tega je 80 
tisoč evropskih sredstev. Lastnik kampa je krajevna skupnost, občina samo izvaja investicijo. 
Krajevna skupnost bo kamp dala v najem upravljavcu. Zavedati se je potrebno, da se vložki v 
turistično infrastrukturo res ne povrnejo tako hitro. Ne smemo pa tudi pozabiti, da se bo tudi 
uredilo 45 parkirnih mest, ki bodo služila tudi krajanom. Urejen bo tudi del komunalne 
infrastrukture, ki bo tudi služil krajanom, enako velja tudi za čistilno napravo. Strinja se, da 
vložek ni majhen, vendar je bil potrjen s strani vseh pristojnih. Zavedati se je potrebno, da o 
razvoju turizma ne moremo govoriti, če se ne zagotovi ustrezna infrastruktura. Občini je cilj 
imeti kvalitetno turistično ponudbo, posebno tam, kjer občina vlaga javna sredstva. 
 
O kampu dodatno razpravlja tudi Zvonko Ferfolja kot pobudnik projekta. Pravi, da se je treba 
zgledovati po soški dolini, ki je v zadnjih 10 letih naredila na področju turizma neverjeten 
preboj. Poleg tega meni, da je kamp dopolnitev tudi za ponudnike ostalih produktov v občini. 
Skozi Sela na Krasu že sedaj prehaja ogromno turistov, ki sprašujejo po dodatni turistični 
ponudbi. Sam nima niti malo dvoma, da zadeva ne bi uspela, zagotovo pa je potrebna 
previdnost pri najemniku.  
 
Na dodatno razpravo svetnika Cigoja, ki pravi, da se po drugi strani stiska s sredstvi za 
pomoč na domu, se župan ne strinja. Pravi, da so dodatno zagotovili še en avtomobil ter 
odobrili dodatno zaposlitev.  
 
V nadaljevanju razpravlja svetnik Primož Nemec, ki se tudi dotakne kampa. Pravi bi bilo 
mnogo bolj razumljivo, če bi bil zasebni investitor, lahko tudi občina, ampak z jasno 
kalkulacijo v kolikem času se bo investicija povrnila. S 300 tisoč evri se lahko naredi 
marsikaj, oni so imeli težavo z zagotovitvijo 70 tisoč evrov za frnažo. Izpostavi tudi ND Bilje, 
ki šele sedaj pomembneje investira v infrastrukturo. Dodatno pa razpravlja še glede razpisov. 
Pravi, da mu še sedaj ni jasno kdo so člani komisij pri razpisih in kako se te komisije 
imenujejo. Meni, da bi morali  biti člani komisij objavljeni na spletni strani, take zadeve bi 
morale biti javno objavljene. Tudi postopek za imenovanje komisij bi moral biti sprejet s strani 
občinskega sveta. Člani komisij bi morali biti strokovni, ker samo taki lahko ocenjujejo 
projekte in programe društev. Društva prejmejo odločbo, ki jo pripravi strokovna delavka 
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občine, ki je hkrati tudi članica komisije. To velja za vse razpise in meni, da ni prav. Prosi, za 
pisni odgovor kdo so člani komisij in kako se jih imenuje.  
 
Župan pove, da bodo odgovor pripravili za naslednjo sejo. Pove, da so imeli razpise tudi že 
revidirane. Strinja se, da te zadeve morajo biti javne. Ne ve pa ali je pristojnost občinskega 
sveta, da imenuje te komisije.  
 
Svetik Primož Nemec se čudi tudi, da so imeli v letošnjem letu samo tri seje občinskega 
sveta. Sprašuje se zakaj tako malo.  
 
Župan pove, da bodo letos imeli sejo tudi v juliju, 13. ali 14. julija. Glede gradiv pa, da ni 
odvisno vedno samo od občinske uprave ali bo gradivo pripravljeno, saj imajo večkrat tudi 
zunanje sodelavce in je kdaj tudi nemogoče uskladiti ustrezen termin seje. Tekoče občinske 
zadeve pa se sprejemajo ažurno. V prejšnjem mandatu je bilo veliko novih aktov in zadev  
urejenih, v tem mandatu je tega mogoče malo manj, da bi imeli sejo, samo zato, da je, pa se 
mu ne zdi smiselno, tudi pri tem se je potrebno racionalno obnašati. Dinamike sej ne razume 
kot problematične.  
 
Primož Nemec pravi, da so seje definitivno dolge, neprebrano gradivo in nihče ne replicira.  
 
Župan odgovori, da seje niso nikoli daljše kot jih poslovnik dopušča, gradivo je objavljeno in 
vabilo poslano skladno s poslovnikom. Doda še, da sejo lahko predlagajo tudi svetniki, ne 
samo župan. Svetniki lahko predlagajo tudi obravnavo gradiv.  
 
Svetnik David Cigoj pove, da je sam predlagal gradivo za sprejem, odlok o sofinanciranju 
obnove suhozidov  v občini, ter da je bil obveščen, da bo odlok zavrnjen. Opozori, da je ta 
odlok podlaga tudi za pridobivanje sredstev.  
 
Župan pravi, da ne drži, da bo odlok zavrnjen, mogoče ga je potrebno kaj prilagoditi, 
postopek bo v vsakem primeru speljan po postopku iz poslovnika.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič ponovno opozori na neurejeno stanje okoli objekta policije ob vstopu 
v  Mirnu.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 18. 48 uri. 
 
 
Datum: 7. 7. 2022 
Številka: 0320-3/2022 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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