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Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje  
OBČINSKEMU SVETU   

OBĆINE MIREN KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje se je sestala dne: 
- 08. 06. 2016 ob 17.00 uri - Konstitutivna seja, 
- 16. 06. 2016 ob 17.00 uri - 2 seja, 
- 31. 08. 2016 ob 20.00 uri - 3 seja. 
 
Konstitutivna seja delovne skupine je bila sklicana na podlagi 31. Člena Statuta občine Miren 

– Kostanjevica (Uradni list RS, št 2/2016 – UPB) ter sklepa Občine Miren-Kostanjevica o 

imenovanju delovne skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje št. 030-0/2015-12 z dne 

31.5.2016, v katero so bili imenovani: Primož Nemec, Ingrid Praznik, Dr. Nelida Nemec, 

Robert Gajser, Božidar Batistič, Grega Vezjak, Mag. Inga Brezigar, Aleš Vodičar. 

 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Konstitutivna seja: 
SKLEP: Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje izvoli za predsednika 
Primoža Nemca. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 VZDRŽAN od 7 navzočih članov Delavna 
skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje.  
 

2. seja: 
Obravnava predloga o zaščiti vhoda stare frnaže ter ureditvi razmerja z uporabnikom 
prostora najemodajalec-najemnik. 

SKLEP 1: Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje predlaga 
občini da zaščiti vhode ter da se uredi razmerje z uporabnikom prostora. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delavna skupina za 
rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje. 
 

Obravnava predloga o čistilni akciji v objektu Stara Frnaža in njeni okolici, popisu predmetov 
v Stari Frnaži ter prodaji odpadnega železa v objektu Stara Frnaža. 

SKLEP 2: Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje predlaga, da 
KS Bilje pripravi čistilno akcijo ter da se popiše predmete, ki so v Frnaži, 
odpadno železo pa se proda. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delavna skupina za 
rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje. 
 



Obravnava predloga o imenovanju dodatnega člana Delovne komisije za rekonstrukcijo 
objekta Frnaža Bilje. 

SKLEP 3: Delavna skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje predlaga 
občini da imenuje dodatnega člana delavne komisije Nežo Orel in Bilj. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glas VZRŽAN od 6 navzočih članov Delavna 
skupina za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje. 
 

3. seja: 
Obravnava predloga o zapisnikarju zapisnikov. 

SKLEP 4: Zapisnike sej bo od 31. 08. 2016 dalje zapisovala Ingrid Praznik. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 
 

Obravnava predloga o zapisu seznanitvenega sklepa. Člani Delovne skupine za 
rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje so se pogovarjali z g. Jožefom Stibiljem, Predsednikom 
uprave Goriških opekarn d.d., ki je bil povabljen na 3. sejo o nadaljnem sodelovanju Goriških 
opekarn pri projektu Rekonstrukcija Frnaža Bilje. 

 SKLEP 5: Prisotni na 3. seji Delovne skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaža 
Bilje smo seznanjeni z mnenjem direktorja Goriških opekarn g. Jožefa Stibilja o 
nadaljnem sodelovanju Goriških opekarn pri projektu Rekonstrukcija Frnaže 
Bilje.    
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 
 

Obravnava predloga o potrditvi zapisnika 1. in 2. seje Delovne skupine za rekonstrukcijo 
objekta Frnaža Bilje. 

SKLEP 6: Člani Delovne skupine potrjujemo zapisnik 1. In 2. seje Delovne 
skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 

 
Obravnava predloga o morebitnem sodelovanju z arhitektom Adrijanom Cingerle. 

SKLEP 7: Na podlagi predračuna se župan dogovori o morebitnem sodelovanju 
z arhitektom Adrijanom Cingerle, za pripravo idejne rešitve za Frnažo, kar je v 
lasti občine ter, da se delo, ki ga je arhitekt že opravil nadgradi s predlogi 
Delovne skupine za rekonstrukcijo Frnaže.  
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 

 
Obravnava predloga o razdelitvi nalog po vsebinskih sklopih. 

SKLEP 8: Delovna skupina za rekonstrukcijo Frnaže se strinja z razdelitvijo 
nalog po vsebinskih sklopih. 

- Strategija lokacije in vključevanje idejnih zasnov v občinsko strategijo: 
Ingrid Praznik, Robert Gajser, Nelida Nemec. 

- Financiranje in sodelovanje: Inga Brezigar, Nelida Nemec, Aleš Vodičar. 
- Objekt, idejna skica, vizuelna zasnova in grafično vsebinski del: Božo 

Batistič, Grega Vezjak, Primož Nemec. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 

 
Obravnava predloga o delovnem obisku v Muzeju Trenta. 

SKLEP 9: Dne 15. septembra 2016 bo Delovna skupina za rekonstrukcijo 
Frnaže opravila delovni obisk v Muzeju Trenta.  
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Delovne skupine. 

 

Zapisala:                                                        Predsednik Delavne skupine za 
Ingrid Praznik     rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje: 

            Primož Nemec 


