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

ki je bila 21. decembra 2015 ob 18. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Ingrid Praznik, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, Bogomir 
Nemec, Branko Orel, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, Roman 
Tomšič in Stojan Cotič. 
Opravičeno odsotni: Tihomil Pahor, Vojko Urdih, Jasna Kos.  
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora, Roberta 
Filipič, Andreja Slejko,Mirjam Klančič.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Vanja Trkman (Radio 
Robin). 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 12 svetnikov in 
svetnic,  ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju 
overiteljev zapisnika, in sicer:  
 

Sklep št. 9000-11/2015-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Stojan Cotič in 
2. Matevž Marušič.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani sklep.  
 
 
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega 
sveta ter zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o zapisniku 13. redne seje. 
Prisotnih je bilo 12 svetnikov in svetnic, ki z glasovanjem potrdijo predlagani zapisnik.   
 
Tudi k razpravi glede predloga zapisnika 1. dopisne seje se ni prijavil nihče, zato župan 
predlaga glasovanje še o slednjem. Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z 
glasovanjem potrdijo predlagani zapisnik.  
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in pove, da umika 11. točko dnevnega reda, ker so v 
gradivu določene nejasnosti.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:   

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 13. redne seje, 
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3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Nadzorni svet Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške, 
5. Predlog Sklepa o odpustu dolgov, 
6. Predlog  Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica za leto 2016, 
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2015: 

 predlog spremembe Odloka o proračunu za leto 2015 z obrazložitvijo sprememb, 

 splošni del proračuna za leto 2015,  

 posebni del proračuna za leto 2015, 

 načrt razvojnih programov za leta 2015-2018,  
8. Sprejem uradnih prečiščenih besedil pravnih aktov: 

 Statut Občine Miren-Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo), 

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (uradno prečiščeno 
besedilo), 

 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-
Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo), 

9. Sprejem obvezne razlage 5. odst. 72. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica, 
10. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – 2. branje, 
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani 
spremenjeni dnevni red.   
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana 
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 26.11.2015 do 
21.12.2015, ki je sestavni del gradiva. 

b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: ni poročil. 
c) Poročila članov svetov zavodov: ni poročil 
d) Pobude in vprašanja:  

Župan pove, da so bili vsi odgovori na pobude in vprašanja podani že na seji. .  
 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 13. redne seje 

Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva. K razpravi se ni 
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-11/2015-3 

Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
  

Ad 4 Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Nadzorni svet JSMGG 

Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
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Svetnik Zvonko Ferfolja poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Merkun apelira na komisijo, da se bolj angažira glede tega koga se imenuje, ter da je 
imenovanje skladno z zakonodajo. Vpraša pa tudi kakšni so bili argumenti, da je komisija 
potrdila predlagano kandidatko in ne nasprotnega kandidata.  
 
Svetnik Ferfolja pove, da je bil glavni argument to, da je že članica nadzornega odbora občine, 
ter da se tudi na profesionalnem področju ukvarja s tem.  
 
Svetnik Gajser opozori, da kandidatka pripravlja vloge za razpise na JSMGG.  
 
Župan pove, da so to preverili in naj ne bi bilo ovir pri imenovanju.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

S k l e p  š t .  1002-0005/2015-2 
 

I. 
Ugotovi se, da je Robert Gajser, Miren 90, 5291 Miren dne 2. 12. 2015 podal odstopno 
izjavo, zato mu z dnem 21. 12. 2015 preneha članstvo v Nadzornem svetu Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške. 
 

II. 
Za člana/ico Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške se 
imenuje Katjo Nemec. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.  
 

Ad 5 Predlog sklepa o odpustu dolgov 

Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestani del gradiva.  
 
Poročili Odbora za gospodarstvo in proračun in Odbora za družbene dejavnosti  podata še 
svetnika Gajser in Nemec, obe poročili sta sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep o odpustu dolgov št. 122-0025/2015-3 

 
1. 

Osnovna šola Miren lahko odpusti dolgove v višini polovice dolga vsakemu izmed dveh 
dolžnikov, v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.  
 

2. 
Osnovna šola Miren lahko odpusti dolgove za plačilo oskrbnine vrtca. 
 

3. 
Dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in Osnovna šola Miren.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 6 Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Miren-Kostanjevica za 
leto 2016 

Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestani del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Gajser, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

SKLEP št. 4224-32/2015-2 
o vrednosti točke za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren-Kostanjevica 
 
I.  

Vrednost  točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2016 znaša 0,00027 EUR/m2 na mesec. 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.01.2016. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 7 Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2015 

Uvodno obrazložitev poda Mirjam Klančič, obrazložitev je sestani del gradiva.  
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Gajser, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
K razpravi se prijavi svetnica Merkun, ki postavi tri vprašanja, in sicer:  

- Zakaj se povečuje postavka za svetnike in za udeležbo na odborih? 
- Zakaj je 33 naših otrok vključenih v vrtcih izven naše občine, pravi, da se ji zdi to zelo 

velika številka? 
- Kaj je vključeno v postavko zunanji sodelavci, ne toliko zaradi povečanja stroškov, 

ampak kaj je vključeno v postavko svetovanje županu? 
 
Župan odgovarja, da postavka za sejnine vključuje tudi sejnine članov odborov in komisij, ki 
niso člani občinskega sveta, v letošnjem letu je bilo veliko odborov in komisij, nekateri so 
kvoto že dosegli, nekateri pa še ne. Tudi seje občinskega sveta so bili vsak mesec, razen v 
avgustu. Na pripombo glede otrok v drugih vrtcih, pove, da so to otroci staršev, ki imajo 
stalno bivališče v naši občini, dejansko pa živijo drugje, posledično tudi otroci obiskujejo vrtec 
v drugem okolišu. Tudi v naših vrtcih so otroci staršev s stalnim prebivališčem v drugih 
občinah. Naši vrtci so večinoma polni, zagotovo pa ne morejo sprejeti 33 otrok več. Glede 
zunanjih sodelavcev pove, da je za svetovanje županu sklenjena pogodba in na podlagi nje 

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


 
Zapisnik_14_redne_seja_osnutek  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 

   5 

 

vsakomesečna poročila. Gre pa za svetovanje in sodelovanje na različnih področjih, gre za 
Silvestra Medveščka, ki ima znanja na različnih področjih in je zagotovo prava oseba za to.  
 
Svetnica Merkun pravi, da dopušča razliko od plana pri postavki za odbore in komisije, 
vendar pri občinskemu svetu to ni možno, saj so bile seje po planu dela.  
 
Mirjam Klančič pravi, da bi bilo edino pravilno planirati sredstva 15 krat limit po pravilniku, 
vendar do letos se še nikoli ni zgodilo, da bi dopolnili limit vsi svetniki, razen enega. Pri 
pripravi proračuna, glede na to, da je več želja kot možnosti, se planira glede na realizacijo 
predhodnega leta. Meni, da bo v prihodnje planirati 14 krat limit po pravilniku, podžupana pa 
ločeno.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
sklepu:  
 

Sklep št. 007-0030/2015 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2015 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 8 Sprejem uradnih prečiščenih besedil aktov 

Uvodne obrazložitve glede uradnih prečiščenih besedil Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica, Statuta Občine Miren-
Kostanjevica in Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica poda Tjaša 
Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Tomšič poda poročilo Statutarno-pravne komisije glede uradnih prečiščenih besedil 
vseh treh aktov, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih: 
 

Sklep št. 007-25/2015-3 
Občinski svet sprejme po skrajšanjem postopku uradno prečiščeno besedilo Odloka o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Sklep št.  007-24/2015-3 
Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku uradno prečiščeno besedilo 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 

Sklep št.  007-23/2015-3 
Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku uradno prečiščeno besedilo Statuta  

Občine Miren-Kostanjevica 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 9 Sprejem obvezne razlage 5. odst. 72. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva,  poda Tjaša Klavora.  
 
Svetnik Tomšič poda poročilo Statutarno-pravne komisije, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu: 
 

Sklep št. 007-23/2015-5 
Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku OBVEZNO RAZLAGO petega 

odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 
69/2014, 93/2014, 93/2015) 

 
I. 

Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 112/07, 69/2014, 93/2014, 93/2015) se glasi: 
»Besedna zveza častna neprofesionalna funkcija člana sveta krajevne skupnosti ne 
izključuje pravice člana sveta krajevne skupnosti do prejema sejnine v skladu s Pravilnikom o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 75/2012, 24/2015).« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 10 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – 2. branje 

Uvodne obrazložitve in stališča do pripomb podata župan in Andreja Slejko, obrazložitve in 
stališča do pripomb so sestavni del gradiva.  
 
V nadaljevanju občinski svet razpravlja glede pripomb, ki so bile podane na odlok in stališč 
do pripomb pri posameznih členih odloka. Obrazložitve stališč do pripomb podata Andreja 
Slejko in župan. Razpravljajo svetnik Robert Gajser, svetnica Mojca Merkun, podžupan 
Stojan Cotič, svetnik Bogomir Nemec in svetnica Ingrid Praznik.  
 
K razpravi dodatno ni bil prijavljen nihče več, zato podžupan razpravo zaključi in predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu:  
 

Sklep št. 007-0027/2015-7 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o krajevnih skupnostih v 

Občini Miren-Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.  
 

Ad 11 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

K razpravi se je prijavila svetnica Praznik, ki vpraša ali ustanovljena komisija za revitalizacijo 
frnaže v Biljah deluje, ali so se postopki kaj premaknili, oziroma ali so predložili tudi finančni 
predlog? 
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Župan pove, da jim je bil rok za oddajo finančnega predloga podaljšan do konca oktobra. S 
predsednikom komisije se je pogovarjal, vendar do današnjega dne predloga niso prejeli. 
Pove, da se je pojavil potencialni investitor, ko bo stvar pripravljena do take mere bo obvestil 
občinski svet in svet KS Bilje.  
 
Mojca Merkun, kot članica komisije, pove, da so ugotovili, da ta naloga presega delo njihove 
komisije, najverjetneje se bo komisija sestala po novem letu in ugotovila, da zaključijo z 
delom pri vsebinskem predlogu, brez finančne konstrukcije.  
 
Župan je 14. redno sejo zaključil ob 20.30 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan:  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
 
 
 
 
Overitelji:  
Matevž Marušič       Stojan Cotič 
 
 
V Mirnu, 22.1.2016 
Številka: 9000-11/2015-5 
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