
 
Zapisnik_21_redne_seje  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 
   1 
 

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

ki je bila v četrtek, 15. septembra 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Ingrid Praznik, Bogomir Nemec, 
Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Branko Orel, Jasna Kos, Roman Tomšič, 
Sebastjan Mozetič in Vojko Urdih. 
 
Opravičeno odsotna člana: Aleš Batistič in Tihomil Pahor. 
 
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Andreja 
Slejko Merkun – pravna služba, Mirjam Klančič – računovodja, Roberta Filipič – višja 
svetovalka za družbene dejavnosti, Saša Pegam – izdelovalka elaborata in Danjela Cijan – 
zapisničarka. 
 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice in Vanja Trkman – Radio 
Robin. 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 12 svetnikov in svetnic ter da 
je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev zapisnika, 
in sicer:  
 

Sklep št. 9000-7/2016-4 
»Imenujeta se  overitelja zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Zvonko Ferfolja in 
2. Matevž Marušič. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.  

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 
Nato je župan predlagal razpravo in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta. K 
razpravi se je prijavila svetnica Jelka Majcen, ki je podala pripombo oziroma stališče glede 
točke sprememba namenske rabe pobude št. 101 v zvezi s pripombo svetnika Bogomirja 
Nemca, da se je odbor strinjal z nakupom zemljišča. Pojasnila je, da je to vse res, vendar pa 
ta pripomba nima nobene povezave s pobudo št. 101, saj se je obravnavala prošnja občana s 
katero  je zaprosil za spremembo namembnosti na svojem zemljišču.  
Župan je odgovoril, da je očitno razprava šla v tej smeri in da se v zapisnik zapiše tako kot 
posamezni svetnik razpravlja. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu  
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Sklep št. 9000-6/2016-5 

»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 20. redne seje v 
predlaganem besedilu.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic. 

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 1: Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal 
glasovanje o naslednjem predlaganem dnevnem redu:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. 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, 

3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške, 
6. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna za leto 2016, 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica, 
8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – prva 
obravnava, 

9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – prva 
obravnava, 

10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra, 
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 (INTERNO, 

ZAPRTO ZA JAVNOST). 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.   

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Ad 2: Poročila 

a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva. 
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: Članica Delovne skupine za obnovo 

Frnaže svetnica Ingrid Praznik je svet seznanila s poročilom delovne skupine, ki je 
sestavni del gradiva. 

c) Poročila članov svetov zavodov:  
Predsednica Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila svetnica 
Ingrid Praznik pove kako se je komisija odločila glede občinskega praznika, ter da se bosta v 
letošnjem letu slavnostna seja in večerni del praznovanja odvijala na isti dan, to je 7.10.2016.  
 
Član sveta zavoda OŠ Miren svetnik Sebastjan Mozetič poda poročilo o odstopu in izbiri v. d. 
ravnatelja OŠ Miren. Povedal je, da se je svet sestal dne 30. 8. 2016 in da so člani na sestanku 
izvedeli, pod točko 3. dnevnega reda »aktualni dogodki«, da ravnateljica odstopa. Predlagana 
kandidata sta bila Bogomir Nemec in Borut Vodopivec, od 9 članov sveta šole so 4 glasovali 
za tajno glasovanje, 4 so bili proti tajnemu glasovanju, 1 član se je vzdržal. Potem so se 
dogovorili za tajno glasovanje, rezultat je bil 4 glasovi za Bogomirja Nemca, 3 za Boruta 
Vodopivca, 2 vzdržana. Po tednu dni so bili spet vabljeni na sejo, kjer so izvedeli, da je od 
kandidature odstopil Borut Vodopivec, tako je ostal samo Bogomir Nemec, ki so ga s 7 glasovi 
za potrdili, 4 so bili proti. Sedaj je Bogomir Nemec v. d. ravnatelja za obdobje šestih mesecev, 
pogoj sveta šole pa je da, se čim prej pripravi nov razpis za ravnatelja. 

d) Odgovori na pobude in vprašanja:  
Prva se je k razpravi pod točko a) poročilo župana prijavila Mojca Merkun, ki je vprašala če je 
že objavljen nov razpis za ravnatelja OŠ Miren in kaj se bo zgodilo, če za volitve v svet KS ne 
bo kandidatov? 
Župan je pojasnil, da bo seja novega sveta šole v začetku oktobra, nato bo sledil razpis. Glede 
volitev v svet KS Bilje je župan povedal, da občinska uprava preučuje možnosti, Občinska 
volilna komisija pa se bo nato odločila kdaj bodo volitve razpisane, odločili se bodo v torek 
zjutraj na sestanku. 
 
Prva se je k razpravi pod točko b) poročila članov svetov zavodov prijavila svetnica Mojca 
Merkun, ki je glede obnove Frnaže vprašala kakšna je zaščita vhoda, kdaj bo čistilna akcija in 
kakšno je sodelovanje z opekarno. 
Svetnica Ingrid Praznik je povedala, da so vhod zaščitili, v zvezi s sodelovanjem z opekarno 
pa, da so to naslovili na župana, ki je potrdil, da je danes to prejel v roke. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep št. 9000-6/2016-2 

Na 20. redni seji Občinskega sveta so bili podani odgovori na pobude in vprašanja 
Občinskega sveta. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic:   

 

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Ad 3: Pregled realizacije sklepov 19. redne seje 

Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in tudi objavljeni.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-7/2016-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
 

Rezultati glasovanja   

  Za 12  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 
 

Ad 4: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Stojan Cotič, ki je komentiral glasovanje točke zadnje seje  
»10. Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Miren-Kostanjevica«. Povedal je, da je odbor za gospodarstvo in proračun 
najprej potrdil da se cene smeti ne bi dvignile, po seji je imel 17 dni časa da bi lahko sklical 
novo sejo, ne pa da predsednik odbora eno uro in 15 pred sejo pošilja maile, saj je tako nastala 
zmeda. Predlagal mu je, da naj naslednjič sklice sejo. 
 
Svetnik Robert Gajser je povedal, da je malo presenečen ter da se strinja da ni pravilno da se 
uro in 15 pred sejo pošilja maile, vendar je v njegovi pristojnosti komu jih pošilja in da je vsak 
svetnik glasoval za tisto, kar je mislil da je prav. Mnenje po seji je bilo da so svetniki lahko 
glasovali kot so želeli, bil je tudi čas dopustov, zato seje ni sklical. Menil je, da je čudno, da je 
župan predlagal točko in je bil proti. 
 
Župan je povedal, da je dal na dnevni red seje elaborat, ki ga ni pripravila občinska uprava, 
ker ga niti ne more. Kot župan pa je bil proti. Predlagal je, da če so bili po seji odbora skeptični 
kaj storiti bi lahko sklicali korespondenčno sejo in prišli na svet z drugim mnenjem. 
 
Svetnica Mojca Merkun je podala pobudo krajana iz Vrtoč, da bi se na cesti v Vrtočah postavilo 
hitrostne ovire z namenom umiritve prometa in pobudo, ki je naslovljena tudi na KS Miren, 
glede sanacije jaška, ki odvaja vodo s hriba v jarek. Zanimalo jo je še, kakšna je končna 
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odločitev Državnega sveta glede statusa Cerja in da je na tej seji pričakovala točko strategije 
razvoja in zakaj je ni. 
 
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem odgovoril, da če so dali še pobudo na KS bo komisija (ki 
je sestavljena iz članov KS, predstavnikov občine in policije) čez teden dni na terenu pregledala 
kaj bi bilo za spremeniti in urediti.  
Glede odvodnjavanja je župan povedal, da je to že predvideno v spisku del.  
Za Cerje pa je podpisan memorandum s predsednikom Državnega sveta. Povedal je, da je 
bilo več kot pet sestankov, kot sam objekt Cerje ne gre skozi, pač pa kot celota – območje 
kulturne dediščine. Povedal je še, da so imeli včeraj sestanek s Fundacijo poti miru in dobili 
skupne točke in način kako bi Cerje kot pomnik vključili zraven. Na naslednji seji sveta regij, ki 
bo 29. 9. 2016 bo tudi točka o Cerju. Rezultat sestanka bo predstavljen na naslednji seji 
Občinskega sveta. 
V zvezi s strategijo pa je župan odgovoril, da je v občinski upravi s 1. 7. 2016 zaposlena nova 
sodelavka, da so imeli že sestanek s Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Nove Gorice, ki  bo 
svetoval na področju kmetijstva in prostora, za turizem in gospodarstvo pa bo svetovalo 
podjetje Kali d. o. o. iz Ljubljane. Strategija bo tako pripravljena v 3 do 4 mesecih, mora pa  biti 
pregledna in uporabna. 
 
Svetnica Mojca Merkun je zaključila, da je razočarana nad takim odgovorom, saj vidi da so po 
dveh letih še vedno na začetku in da ni razlog za to, da je s 1. Julijem zaposlena nova 
sodelavka. 
 
Svetnik Robert Gajser je vprašal, če je v strategijo razvoja vključena tudi obnova Osnovne šole 
v Mirnu. Glede ureditve statusa Cerja je župana spomnil, da je bila s strani stranke SMC  
ponujena roka rešitve. Zanimalo ga je še, ali je občina vstopila v stik s slabo banko glede parcel 
v obrtni coni in če glede ČN obstajajo kakšna poročila, saj se ljudje pritožujejo nad smradom, 
neuradno da so bile delane meritve in slika je slabša kot prej.  
Župan je v zvezi z Osnovno šolo odgovoril, da je ta sprojektirana in da se sedaj čaka gradbeno 
dovoljenje, da je upoštevano število učilnic, učencev in normativov šolstva, da je šola 
zasnovana na večjem številu otrok, tako, da če bo več prebivalcev v občini ne bo težav. 
Glede pomoči stranke SMC za ureditev statusa Cerja je bila res ponujena pomoč, niso pa se 
skupaj sestali, sedeli pa so skupaj s predsednikom Državnega sveta, funkcionarji Ministrstva 
za kulturo, veteranskimi organizacijami z namenom, da bi uredili status Cerja. Predpogoj pa 
je, da Zavod za kulturno dediščino to obdela, ko pa bomo potrebovali pomoč bomo zanjo tudi 
zaprosili je odgovoril župan. Ne jaz kot župan niti občinska uprava ne zavrača nobene pomoči 
je še zaključil. 
Glede ČN pa je župan pojasnil, da ne prihaja do težav pri fekalnih bazenih ampak pri pranju 
čiščenju zraka ob sušenju blata. 
 
Seji se ob 18.07 uri pridruži svetnik Bogomir Nemec.  
 
Svetnica Ingrid Praznik je poudarila, da je strategija občine za delovanje nujno potrebna, 
izgradnja šole tudi, to pa ni razlog da se strategija ne dela. Kot članica Delovne skupine za 
Frnažo Bilje se je spraševala, če bi se lahko vključili, da bi lažje delovali. Župana je pozvala, 
da se strategijo čimprej pripravi. 
 
Župan je povedal, da je strategija kompleksna in zahtevna, za kar je potrebna polna ekipa, 
pomemben je tudi direktor, kot Delovna skupina za Frnažo Bilje boste vključeni. Občina je 20 
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let prej poslovala brez te strategije, ta pa mora biti pripravljena pravilno, če ni kvalitetna je 
škoda da je, je povedal župan. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je posredovala še vprašanje krajanke Bilj: s katerim denarjem je bil v 
zadnjem mesecu obnovljen grob g. Zamarja. Župan je odgovoril, da delno iz sredstev KS, 
delno pa iz občinskih sredstev. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan zaključil točko. 
 

Ad 5: Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške 

 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetnica Jasna Kos poroča 
iz seje komisije, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je komisija podprla predlagani sklep.  
 
K razpravi se je prijavil svetnik Roman Tomšič, ki je povedal, da novo direktorico pozna, da je 
zelo zagnana, zainteresirana in nasploh pozitivna oseba, zato njeno imenovanje podpira. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
SKLEP - u št. 1002-0003/2016-2  

 
I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Iris Podobnik, roj. 22. 
7. 1968, stan. Pri hrastu 11, 5000 Nova Gorica, za direktorico Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške, za obdobje 4 let. 
 

II. 
Ta sklep začne veljati takoj. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6: Seznanitev s poletno realizacijo proračuna za leto 2016 

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

Sklep št. 9000-7/2016-5 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna 

za leto 2016. 
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Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7: Spremembe in dopolnitve statuta Občine Miren – Kostanjevica  

 
Andreja Slejko Merkun je podala obrazložitev poročilo, ki je sestavni del gradiva.  
 
Predsednik Statutarno pravne komisije svetnik Roman Tomšič je predstavil sprejeti sklep 
komisije, ki se glasi: »Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren - 
Kostanjevica, da sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Statutarno pravne komisije. 
 
Prva se je k razpravi prijavila Mojca Merkun, ki je v zvezi z odlokom vprašala, če prav razume, 
da župan nima prostih rok pri določanju števila podžupanov, da to določi OS, imenuje pa jih 
župan. 
Župan je pritrdil. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan najprej predlagal glasovanje o naslednjem 
sklepu 

Sklep - u št. 007-23/2015-7 
  

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Miren-Kostanjevica po skrajšanem postopku. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Nato je župan predlagal še glasovanje o naslednjem  
 

Sklep - u št. 007-23/2015-7 
  

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8: Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava 

 
Saša Pegam poda obrazložitev Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica – 
prva obravnava. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Roman Tomšič pove, da je komisija s 4 glasovi ZA in 
nobenim glasom proti podprla predlagani sklep. Poročilo komisije je sestavni del gradiva.   
 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun svetnik Robert Gajser predstavi sprejeti sklep 
odbora, ki se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren – Kostanjevica, da sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica.« 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun. 
 

Prva se je k razpravi prijavila svetnica Mojca Merkun, ki jo je zanimalo kakšne pripombe je 
imela Občina Kanal ob Soči in kakšno stališče je zavzela ter če cena velja do vhoda v 
odlagališče. 
 
Župan je prebral pripombe občine Kanal, ki so: 
- natančno je razmejiti, kaj obsega zbiranje (ali vključuje prevoz do odlagališč in 

predelovalnic), 
- kako se bo obračunavalo v primeru, da bosta izbrana dva različna izvajalca javnih služb,  
- za zbiranje se razpiše klasična koncesija za izbor izvajalca, 
- pričakuje se, tako kot doslej,  enotni pristop občin na območju bivše novogoriške občine in 

skupni razpis koncesije,na osnovi sprejetih poenotenih odlokov občin,  
in  predlagal, da se jih sprejme kot pobudo ter pojasnil, da cena velja do vhoda v odlagališče. 
 
Svetnika Zvonka Ferfoljo je zanimalo kaj se zgodi v primeru neplačnikov.  
Saša Pegam je pojasnila, da bo položnica ena, zbiralec pa bo imel nekaj manevrskega 
prostora. Razpisana koncesija bo ena, pričakuje se enotni pristop in skupni razpis koncesije. 
Župan je predlagal, da se pobudo pošlje pripravljavki. 
 
Svetnik Robert Gajser je predlagal, da se datum oddaje poročil podaljša iz 31. 3. na 31. 5.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu in 
pobudi 

Sklep - u št. 007-0007/2016-1  
 

1. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Miren-Kostanjevica. 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/


 
Zapisnik_21_redne_seje  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 
   9 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9: Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava 

 
Saša Pegam poda obrazložitev Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Roman Tomšič pove, da je komisija s 4 glasovi ZA in 
nobenim glasom proti podprla predlagani sklep. Poročilo komisije je sestavni del gradiva.   
 
Predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun svetnik Robert Gajser predstavi sprejeti sklep 
odbora, ki se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren – Kostanjevica, da sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica.« Sklep je bil sprejet s 5 
glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in proračun. 
 
Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Branko Orel, ki je vprašal, če bo cena fiksna in če se lahko 
občina izloči iz koncesije, če ji cena ne ustreza. 
 
Župan je pojasnil, da je potrebno vsako leto sprejeti elaborat, ki je tudi varovalka, da se cena 
ne bi nekontrolirano višala. Iz koncesije pa ni možno odstopiti. Sicer pa so tudi v nadzornih 
svetnih teh družb imenovani predstavniki občin.  
 
Svetnica Mojca Merkun je poudarila, da so smeti »biznis« in da se moramo obnašati kot kupec, 
ter da zakaj ne gremo v razpis koncesij krajšega obdobja npr. 5 let. Vprašala je še ali lahko 
pristopijo k ponudbi podjetja iz tujine? Zanimalo jo je še stališče Občine Kanal ob Soči in ali 
lahko vključimo v ponudbe tudi zasebna podjetja. 
Župan je odgovoril, da podjetja iz tujine k ponudbi ne morejo pristopiti. Glede vključitve podjetij 
je pojasnil, da je to lahko javno – javno kar pomeni, da je izvajalec v 100% javni lasti, sprejeti 
so za 20 let in razdrtje pogojev za spremembe zakonodaje, količina odpadkov pa mora biti 
definirana. Župan je prebral še stališče Občine Kanal ob Soči (za obdelavo določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov se izbor 
izvajalca rešuje s horizontalnim sodelovanjem, javno-javno kot dopušča 28. člen ZJN v primeru 
izvajalca, ki je v 100% javno lasti; trajanje koncesije za 20 let; v postopkih oddaje koncesije 
predvideti tudi razdrtje pogodbe za primere spremembe zakonodaje (sežiga); natančno 
razmejiti, v kateri javni službi je vključen prevoz) in predlagal, da ga OS sprejme kot pobudo. 
 
Svetnica Mojca Merkun je predlagala, da bi dodali varovalko za dvig cene.  
Župan je pojasnil, da sporazum obravnava Občinski svet, dobo pa mora doreči OS sam. 
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Svetnik Robert Gajser je opomnil, da je strategija države v zaostanku, saj Nemčija odpadke 
sežiga. Sprašuje se kaj se bo zgodilo, če bomo ugotovili, da je v Sloveniji preveč CERO-tov, 
predvsem če bo Nemčija sežigala odpadke. 
Župan je povedal, da so bila za gradnjo CERO pridobljena evropska sredstva, v primeru 
spremembe tehnologije, pa bi se pogodba razdrla.  
 
Svetnik Bogomir Nemec je povedal, da so cene prevoza relativno nizke in če je smiselno, da 
je ena od postavk razpisa dolžina koncesijske pogodbe. 
Saša Pegam je odgovorila, da je pri odlaganju težko, pri zbiranju je teoretično možno. 
Svetnik B. Nemec je vprašal še zakaj pri odlaganju ne? 
Saša Pegam je odgovorila, da če bi delali klasičen razpis ne ve, če bi se kdo prijavil. 
 
Župan je dodal, da ima javno precej plusov in daljšo dobo, javno zasebno pa krajšo dobo in je 
lahko dražje.  
 
Svetnik Bogomir Nemec je menil, da bo osnovni kriterij cena. 
 
Svetnica Mojca Merkun je predlagala naj bo doba krajša. 
 
Saša Pegam je odgovorila, da bi se s pogajanji to dalo. 
 
Svetnik Sebastjan Mozetič je menil, da bi v primeru spremembe tehnologije kakšno odlagališče 
lahko postalo sežigalnica in da če ima občina koncesijo se to razveljavi. Vprašal je če je 
mogoče, da občine ustanoviteljice vprašajo občino za pomoč in bi občina lahko postala partner.  
Župan je povedal, da so imeli CERO evropska sredstva in da lastniških deležev ne moremo 
spreminjati.  
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče več, je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu in 
pobudi 
 

    Sklep št. 007-0008/2016-1 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren 
– Kostanjevica v prvi obravnavi. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Pobuda: 

- za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja odpadkov se izbor izvajalca rešuje s horizontalnim sodelovanjem, 
javno-javno kot dopušča 28. člen ZJN v primeru izvajalca, ki je v 100% javno lasti, 

- trajanje koncesije za 20 let, 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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- v postopkih oddaje koncesije predvideti tudi razdrtje pogodbe za primere 
spremembe zakonodaje (sežiga), 

- natančno razmejiti, v kateri javni službi je vključen prevoz. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče več, je župan zaključil točko in odredil deset minutni odmor, 
t. j. do 19.30 ure. 
 

Ad 10: Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra 

 
Uvodno obrazložitev poda Tjaša Klavora. Obrazložitev je sestavni del gradiva. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 478-0058/2016-1 

 
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. 602/0 k. o. 2318-BILJE 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
 

Rezultati glasovanja   

  Za 13  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 11: Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 (INTERNO, 
ZAPRTO ZA JAVNOST) 

 
Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora prisotnim predloži gradivo in predlaga, da bi se 
sproti glasovalo, to je po vsaki predstavljeni prijavi. 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos predstavi 
predlog za naziv častni občan Občine Miren – Kostanjevica in mnenje komisije. Pove da je bil 
s strani KS Opatje selo podan predlog da bi naziv častnega občana dobil prejšnji župan Zlatko 
Martin Marušič. Mnenje komisije je, da je Zlatko Martin Marušič sodeloval v KS kot predsednik, 
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nato je bil izvoljen za župana, bil je pobudnik prvomajskega srečanja v Opatjem selu, ostalih 
srečanj in promocije vasi, zato je predlog upravičen. 
 
K razpravi se je prvi prijavil svetnik Branko Orel, ki je povedal, da se s predlogom strinja in da 
ve koliko se je predlagani žrtvoval, ter da si ta naziv tudi zasluži.  
 
Svetnik Stojan Cotič je povedal, da so bili v komisiji vsi enotnega mnenja.  
 
Svetnik Matevž Marušič je predlagal, da bi se glasovanja vzdržal, saj je predlagani njegov oče. 
Župan je pojasnil, da gre za prvega župana naše občine in se s predlogom tudi sam strinja. 
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
     

SKLEPU 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 podeli priznanje NAZIV ČASTNI 

OBČAN OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA Zlatku Martinu Marušiču. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos predstavi 
predloge za priznanje Občine Miren – Kostanjevica in mnenje komisije. Kot prvi so bili s strani 
Območne obrtne zbornice predlagani Gostilna Štirna v Opatjem selu. Pove da je mnenje 
komisije sledeče, delujejo požrtvovalno vendar pa premalo časa, da bi jih lahko ocenjevali. 
 
K razpravi se je prvi prijavil svetnik Bogomir Nemec, ki je povedal, da so vse vloge v skladu s 
pravilnikom, in če neka sredina smatra da je organizacija ali posameznik primeren za priznanje 
ne vidi razloga, da bi svetniki to ocenjevali. Dodal je še, da so vsi glasovali za tak pravilnik, in 
če so sedaj dane pobude za priznanja ni razloga, da bi svetniki to ocenjevali. 
 
Svetnik Ferfolja se je strinjal s predhodnikom, povedal je, da gre za prvo leto in da je to več 
kot samo gostilna na Krasu, saj spodbuja lokalno pridelavo, razpis in prijave so bile regularne, 
zato ne vidi razloga zakaj ji priznanja ne bi podelili. 
 
Svetnik Stojan Cotič je povedal, da podpira predlog, saj je sam doma iz Opatjega sela, da se 
je kraj s to gostilno prebudil, hitro so se vključili v kraj in kraj je samo pridobil. 
 
Svetnik Orel je pojasnil, da komisija dela po svoji vesti in da ni prav da gre vse na Kras, tukaj 
gre za obrt, tri leta pa je premajhna doba za priznanje. 
 
Župan je pojasnil, da geografsko ni določeno od kje mora biti.  
 
Bogomir Nemec je repliciral, da se z odločitvijo komisije ne strinja in da bo glasoval tako, kot 
meni, da je prav. 
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Svetnik Roman Tomšič je vprašal kaj bo naslednje leto, če bodo vse gostilne predlagane za 
priznanja? 
 
Župan je pojasnil, da mora biti pobuda obrazložena. Dodal je še, da gostilna Štirna reproducira 
številne ideje in da je sodelovanje tvorno ter da je treba gledati kdo prispeva več za kraj, več 
od opravljanja osnovne dejavnosti.  
 
Svetnica Jasna Kos je menila, da je pač to njihov poklic, in da če hočejo dobro delati morajo 
širiti svoj glas. 
 
Svetnica Jelka Majcen je pojasnila, da so vsi mnenja, da je vas s to gostilno zaživela, vendar 
pa mora oseba pokazati neko življenjsko delo, išče se nek pečat osebe, ki ga je pustila v občini. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je dodala, da gostilna Štirna dobro opravlja svoje delo in da bi si želela 
da bi v vsakem kraju bila taka gostilna, saj je to dobro tudi za turizem. 
 
Svetnik Robert Gajser je povedal, da se strinja s svetnico Jelko Majcen, in da če gostilna 
zadošča tem merilom v redu, če pa deluje samo tri leta je res premalo. 
 
Svetnica Jelka Majcen prebere odlok. 
 
Svetnik Matevž Marušič doda, da je gostilna dejansko vpeta v družbeno dogajanje v vasi, 
sodelujejo in pomagajo pri izvedbi dogodkov v vasi. 
 
Svetnik Vojko Urdih je vprašal če priznanja podelimo enemu ali vsem predlaganim? 
 
Župan je povedal da lahko vsem. 
 
Stojan Cotič je povedal, da iz doline ni bilo nobene prijave, kaj bo naslednje leto se bo presojalo 
takrat. 
 
Župan je povedal, da je to prvo leto. 
 
Svetnik Robert Gajser je dodal še, da je prej govoril na pamet, zdaj pa vidi da ni zadržkov, da 
se to priznanje gostilni Štirna ne bi podelilo. Podal je pobudo, da bi lahko imeli še kakšna 
priznanja za področje turizma.   
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
     

SKLEPU 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 podeli PRIZNANJE OBČINE 

MIREN – KOSTANJEVICA Gostilni Štirna. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 8 

Proti 3 
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Ni glasoval/a 2 

 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos predstavi drugi 
predlog za priznanje Občine Miren – Kostanjevica in mnenje komisije. Kot drugi je bil s strani 
KS Opatje selo predlagan Alojz Pangos iz Opatjega sela. Povedala je da predlagani sodeluje 
kot organizator srečanja vasi, kar pa za podelitev priznanja ne zadošča. 
 
Prva se je k razpravi prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je povedala da predlaganega ne pozna 
in da če ni nobenih drugih dosežkov verjetno to res ni dovolj za priznanje. 
 
Svetnik Ferfolja je povedal, da g. Pangosa pozna, da je bil podobno aktiven kot g. Marušič, saj 
sta skupaj delala, ni pa bil župan. 
 
Svetnik B. Nemec je povedal, da je g. Pangos časten človek in če so se vsi predlagatelji tako 
odločili že vedo zakaj. 
 
Župan je pojasni da je predlagani med pobudniki in organizatorji dogodka Selo – Sela – Sele, 
da je bil tak dogodek že drugo leto v Opatjem selu in da bo naslednje leto spet ter da gre za 
odmeven dogodek in da g. Pangosa na teh srečanjih vsi poznajo ter da je v 20 letno delo vložil 
veliko truda in dobrega dela in da je zaradi turizma v tak dogodek vredno vlagati. 
 
Svetnik Vojko Urdih je potrdil, da si g. Pangos zasluži to nagrado. 
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
     

SKLEPU 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 podeli PRIZNANJE OBČINE 

MIREN – KOSTANJEVICA Alojzu Pangosu. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos predstavi tretji 
predlog za priznanje Občine Miren – Kostanjevica in mnenje komisije. Kot tretja je bila s strani 
KS Opatje selo predlagana Majda Simčič iz Opatjega sela. Povedala je da je predlagana velika 
humanitarna oseba in da je vsem poznana. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je predlagala, da če bo naslednje leto pet pobud in če ne bodo vsi 
dobili nagrade bodo razočarani, zato bi izjavo lahko podpisali kasneje. 
 
Župan je pojasnil, da so pravila taka, da morajo izjavo podpisati pred vložitvijo predloga in da 
ni nujno, da bo predlagani nagrado prejel. 
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Župan je zaključil točko in predlagal glasovanje o naslednjem 
     

SKLEPU 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 podeli PRIZNANJE OBČINE 

MIREN – KOSTANJEVICA Majdi Simčič. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 
Zaključeno ob 20.25 uri. 
 
Zapisala:                               Župan:  
Danjela Cijan                                 Mauricij Humar 
 
 
 
Overitelji:  
Zvonko Ferfolja                                                                    Matevž Marušič  
 
 
V Mirnu, 15. 9. 2016 
Številka: 9000-7/2016-6 
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