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

ki je bila v četrtek, 2. junija 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Mojca Merkun, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko 
Ferfolja, Ingrid Praznik, Branko Orel, Jasna Kos, Aleš Batistič, Robert Gajser, Roman 
Tomšič, Jelka Majcen in Tihomil Pahor. 
 
Opravičeno odsotni: Sebastjan Mozetič in Vojko Urdih.  
 
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Mateja 
Budin – predsednica Občinske volilne komisije, Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice 
Nova Gorica, Blaž Malenšek – predstavnik TerrraGIS d. o. o., Boštjan Frančeškin – strokovni 
sodelavec za okolje in prostor ter civilno zaščito,  Mateja Mislej – v. d. direktorja JSMGG, 
Maja Skok Možina – strokovna sodelavka občinske uprave in Danjela Cijan – zapisničarka. 
 
Predstavniki medijev: / 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev 
zapisnika, in sicer:  

Sklep št. 9000-5/2016-4 
»Imenujeta se  overitelja zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Ingrid Praznik in 
2. Branko Orel.«  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.  

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 
Nato je župan predlagal razpravo in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta. K 
razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep št. 9000-4/2016 

»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 18. redne seje v 
predlaganem besedilu.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja   

Za 13 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga da se obravnavo dnevnega reda razširi in 
sicer se za 4. točko umesti 5. točko: »Volitve v svet KS Bilje.« Ostale točke se ustrezno 
preštevilčijo in sicer točka 5. postane točka 6., točka 6. točka postane 7. točka 7., točka  
postane 8. Točka,  8. točka postane 9. točka. Predlagal je razpravo. K razpravi se ni prijavil 
nihče, zato je župan predlagal 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 18. redne seje, 

3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
5. Volitve v svet KS Bilje 
6. Letno poročilo o delu Goriške knjižnice Nova Gorica v letu 2015 
7. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje Občine Miren – Kostanjevica – prva obravnava 
8. Sklep o podpori o vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo RS 
9. Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 

poslovno leto 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.   
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva. 
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: / 
c) Poročila članov svetov zavodov: Tihomil Pahor, član sveta zavoda Zdravstveni 

dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je povedal, da se je svet na zadnji seji 
seznanil oziroma sprejel dodatek k pogodbi o medsebojnih razmerjih za gradnjo ZD 
Dobrovo, z informacijo o gradnji ZD Renče, da je svet potrdil dovoljenje za delo 
enega zobozdravnika in se seznanili z informacijo o delu zavoda za štiri mesece.  

d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan poda odgovore na pobude in vprašanja 
svetnikov in svetnic 18. redne seje Občinskega sveta, ki so sestavni del gradiva. 

 
K razpravi se je prijavila svetnica Ingrid Praznik, ki je vprašala ali sklep predsednika 
Nadzornega odbora Občine Miren – Kostanjevica velja brez potrditve članov, ker da na to 
vprašanje ni podan odgovor.  
Župan je svetnici pojasnil, da predsednik Nadzornega zbora predlaga sklep, ki se zapiše v 
zapisnik. Dogovor med člani nadzornega odbora pa je, kako glasujejo o posameznih sklepih.  
Poleg tega pa je sklep naknadno sprejet tudi s sprejemom zapisnika seje nadzornega 
odbora.  
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K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 
 

Sklep št. 9000-5/2016-2 
Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja svetnikov iz 18. redne 

seje Občinskega sveta. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic:   

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 18. redne seje 

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

 
Sklep-u št. 9000-5/2016-3 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
 

Rezultati glasovanja   

  Za 13  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 4 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Prva se je k razpravi prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je vprašala, kdaj bo predstavitev popisa 
nepremičnin v lasti občine, saj je bilo rečeno, da bo to obravnavano že na današnji seji. 
Župan je v zvezi s tem pojasnil, da cenitve nepremičnin še niso končane, zato bo prestavitev 
predvidoma na jesenski seji. 
 
Svetnik Robert Gajser je vprašal kako je v zvezi z industrijsko cono Primorje in če je kdo že 
stopil v stik s slabo banko. Zanimalo ga je še, kako je z ustanovitvijo skupnega zavoda za 
turizem in če je res, da je predlog umaknjen in če se bo zato začelo razmišljati o lastnem 
zavodu. 
 
Župan je pojasnil, da je Obrtna cona Primorje na slabi banki, ter da ima namen stopiti v kontakt. 
Glede ustanovitve javnega Zavoda za turizem je župan povedal, da je Občinski svet Mestne 
občine Nova Gorica odlok potrdil, Občinska sveta Občine Kanal ob Soči in Občine Šempeter – 
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Vrtojba pa sta ga zavrnila. Pripombe so bile, da bi morala biti strategija napisana pred 
ustanovitvijo in da so dvojna strokovna merila. MONG bo kot izdelovalec to preučila, tudi če se 
bo videlo, da to ni izvedljivo tega ne gre zavreči, saj smo občine na Goriškem različno turistično 
razvite. Poudaril pa je, da bi morala biti neka širša organizacija, ki bi ponujala celotno destinacijo 
– širšo predstavitev Severne Primorske. Dodal je še, da je v naši občini potrebno narediti neko 
obliko, da bomo lahko tržili naše pridelke, proizvode in storitve. Javni zavod pa je draga oblika, 
zato je potrebno  poiskati učinkovito obliko, ki bo cenejša od javnega zavoda.  
 
Svetnica Mojca Merkun je menila, da mora Občina Miren-Kostanjevica čim prej nekaj storiti na 
tem področju, sicer jo bodo povozile druge občine, ki so s promocijo agresivnejše. 
Župan je povedal, da občinska uprava dela na tem, sedaj pričakujejo novega sodelavca za 
gospodarstvo in turizem in to bo tudi ena izmed njegovih nalog. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je najprej prebrala javno opravičilo Karli Žniderčič: »Dne 21. 04.  
2016 sem na 17. redni seji občinskega sveta na vprašanje, ki mi je bilo postavljeno iz strani 
gospoda svetnika Branka Orla (pod točko Ad 4 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov) ali 
lahko pojasnim kaj se dogaja v Krajevni skupnosti Bilje med drugim podala tudi osebno 
mnenje glede odstopa nekaterih članov sveta Krajevne skupnosti Bilje. Na 18. redni seji, dne 
12. 05. 2016 smo bili prisotni občinski svetniki iz strani gospoda župana obveščeni o pismu, 
ki ga je na Občino Miren-Kostanjevica naslovila gospa Karla Žniderčič v katerem navaja, da 
sem jo z mojim osebnim mnenjem užalila. Gospe Karli Žniderčič se osebno opravičujem, če 
sem jo z mojimi navedbami kakorkoli užalila, ob tem pa dodajam, da to vsekakor ni bil moj 
namen.«  
 
Nato je svetnica Praznik župana vprašala še, kako je s skupino za obnovo Frnaže, saj jo ljudje 
sprašujejo, zakaj se nič ne premakne. Zanimalo jo je tudi ali se bodo postavile table ob vstopu v 
občino? Podala je še pobudo glede SAZAS-a in naše občine in sicer, če se lahko občina poveže 
s SAZAS-om, da bi dosegli nek sporazum o nižji ceni.  
 
Župan je v zvezi z delovno skupino za obnovo Frnaže povedal, da je imenoval delovno skupino, 
ki vključuje 8 članov, katerim so bili poslani sklepi o imenovanju. Poudari, da so imeli težavo 
zbrati 8 ljudi, ker nekateri predlagani niso želeli sodelovati.  Povedal je, da pričakuje, da bo 
prišlo do rešitve s konsenzom, da bo jutri poslano vabilo za sejo, ki bo v sredo 8. 6. 2016 ob 
18.00 uri, ter da so člani skupine Primož Nemec, dr. Nelida Nemec, Grega Vezjak, Robert 
Gajser, Božidar Batistič, Ingrid Praznik, Mag. Inga Miklavčič Brezigar in Aleš Vodičar. 
 
V zvezi s tablami za označitev občine je povedal, da je, glede na to, da bodo table ob državni 
cesti, potrebno izdelati elaborat, k izdelavi katerega bodo pristopili. Ko bodo zagotovljena 
sredstva v proračunu pa bodo pristopili tudi k izdelavi tabel. Predvideva, da bo to lahko že v 
naslednjem letu.  
Glede SAZAS-a je povedal, da so bile take pobude že v prejšnjih mandatih, vendar kot on 
pozna situacijo je SAZAS nepopustljiv, kljub temu pa bomo nanj naslovili prošnjo in se skušali 
dogovoriti o ugodnostih.  
 
Svetnik Bogomir Nemec je glede parkirišča pri Medgeneracijskem centru  menil, da bi bilo 
mogoče dovolj urediti samo tisti del parkirišča kjer so invalidi, oziroma kjer obiskovalci izstopajo 
iz avtomobila. Mnenja je, da asfalt ni najbolj prijazen do obiskovalcem. Zahvalil se je vsem za 
pripravo občinskega praznika špargljev, KS Orehovlje, društvom, županu in občinski upravi. 
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Župan je pojasnil, da osmic ne bodo uničili, pač pa jih bodo spravili, da pa so se odločili za 
asfaltiranje celotnega parkirišča, saj je to glede na bližino ceste najbolj smiselno in ne nazadnje 
za uporabnike najbolj praktično.  
 
Svetnik Roman Tomšič je vprašal kaj lahko občina naredi, da bi se uredilo stanje na zemljišču 
ob vstopu v Miren, kjer je sadovnjak, kateremu težko rečemo tako. 
Župan je odgovoril, da je zemljišče v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in dano v 
zakup. Po njihovih navedbah je sadovnjak v redu, saj je pomulčan.  
 
Svetnica Jelka Majcen je vprašala kdo je odgovoren za okolico mostu v Mirnu, saj so brežine 
Vipave zelo zaraščene. Pohvalila je, da se je začel izvajati nadzor nad sredstvi za kmečka 
gospodarstva in da se to zdaj tudi preverja. 
 
Župan je odgovoril, da ima za košnjo brežin koncesijo družba Hidrotehnik, ki pa ima za to zelo 
malo sredstev, zato je tudi vzdrževanje minimalno. Določene dele, zaradi varnosti, prehodnosti 
ali izgleda,  lahko sanira tudi vzdrževalna služba občine, vsekakor pa ne celotne brežine. Za 
vsak poseg pa je potrebno pridobiti soglasje Hidrotehnika.  
 
Svetnica Jelka Majcen je opozorila še na smeti, ki se ob organiziranju različnih prireditev pri 
občini, odlagajo na drugem bregu Vipave ob novem mostu. Župan je predlagal, da bodo v 
primeru prireditve opozorili organizatorja naj ustrezno poskrbi za odlaganje in pobiranje smeti. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan zaključil točko. 
 

Ad 5 Volitve v svet KS Bilje 

Župan je uvodoma povedal, da se je pred sestankom Občinske volilne komisije (OVK) 
preverjalo katere volitve bi se izvedlo nadomestne ali predčasne. Izvedlo se bo predčasne 
volitve za obdobje do 2018. Pojasnil je, da je Državna volilna komisija (DVK) prejela odgovor 
Ministrstva za javno upravo (MJU) za izvedbo nadomestnih volitev, čeprav je bila OVK že na 
prvi seji mnenja, da nadomestne volitve niso smiselne, ker svet KS nima večine je 
spoštovala mnenje dr. Romana Lavtarja, vodje Službe za lokalno samoupravo pri MJU, ki je 
predlagal nadomestne volitve. Zaradi dvoma o izvedbi predčasnih volitev je pravna služba 
občine pridobila primer sodne prakse, kjer je upravno sodišče v določenem primeru 
presodilo, da gre za predčasne volitve, ker ni bila zagotovljena večina (7 članov od 14 je 
odstopilo). Svet KS Bilje ni sklepčen in ne bi mogel potrditi mandata novih članov. Občinska 
uprava je ponovno zaprosila za mnenje MJU, dr. Roman Lavtar je osebno poklical in potrdil, 
da je prišlo do napake, in da je potrebno razpisati predčasne volitve. Zato je občinska uprava 
preklicala nadomestne volitve, danes je bil poslan nov razpis za predčasne volitve. Župan 
poudari, da je občina odgovorna, da se razpišejo zakonite volitve, saj če svet KS ni pravilno 
izvoljen, so njegovi sklepi nični, odgovoren je pa župan.  
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos je 
predstavila sprejeti sklep, ki ga je komisija sprejela in se glasi: «Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da 
sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov sveta KS Bilje.« 
 
Prva se je k razpravi prijavila svetnica Ingrid Praznik.  Povedala je, da zakon določa kdaj so 
predčasne volitve, prebrala je razloge in meni, da v tem primeru ni podan nobeden od 
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zakonsko predvidenih razlogov za izvedbo predčasnih volitev. Županu je očitala, da je bil 
dolžan v 15 dneh razpisati nadomestne volitve. Župana sprašuje kdo bo prevzel odgovornost 
za prenehanje mandata trem članom, ki niso odstopili. Prosila je še za navedbo pravne 
podlage na kateri OVK ustavlja svet KS in za pojasnilo zakaj bodo predčasne in ne 
nadomestne volitve.  
 
Predsednica OVK Mateja Budin pojasni, da ne gre za razpust, ampak za samorazpust sveta 
KS. Pojasnila je še tolmačenje 3. in 4. odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volitvah, kjer 
zakon razlaga kdaj se razpiše predčasne volitve. Pojasnila je, da je komisija pridobila mnenje 
MJU in ker ni šlo za hkraten odstop je OVK tako mnenje spoštovala, v primeru ko pa odstopi 
večina članov se razpišejo predčasne volitve. Razmišljanje OVK je šlo tudi v smeri 
nadomestnih volitev, ker ni šlo za hkraten odstop članov. Sodišče v omenjeni sodbi pa je 
vzpostavilo stališče, da v kolikor svet ni več sklepčen pride do samorazpusta. Zaradi 
navedenega je tudi prišlo do drugačnega tolmačenja in razveljavitve prvega sklepa in razpisa 
volitev, ki bodo skladne z zakonom. Tudi iz tolmačenja navedenih določb zakona izhaja, da 
se opravijo predčasne volitve v vsakem primeru, če svet ni sklepčen.  
 
Svetnica Praznik je dejala, da ji je dr. Lavtar povedal, da bi morali po tretjem odstopu 
razpisati nadomestne volitve, ter da je potrebno razumeti nelagodje članov, ki niso odstopili, 
saj v vmesnem času niso vedeli kaj bo z njimi. Meni, da za vsem stoji občinska uprava in se 
sprašuje ali porabijo za vsako stvar toliko časa, da se spelje.  
 
Mateja Budin je pojasnila, da so bili s tretjim odstopom podani pogoji za razpis nadomestnih 
volitev, najprej pa bi se moral sestati OS Občine Miren – Kostanjevica na seji in sprejeti 
ugotovitveni sklep, na podlagi katerega bi se nadomestne volitve razpisale. Poudari, da bi 
morali, tudi če bi razpisali nadomestne volitve po odstopu tretjega člana, le-te po odstopu 
četrtega člana preklicati.  
 
Župan je pojasnil, da občinska uprava občine deluje v skladu z veljavnimi zakoni. Določene 
roke je potrebno spoštovati in prehitevati zadev ni mogoče. Po odstopu članov je bil že na 
prvi naslednji seji OS v odločanje svetnikom  predlagan ugotovitveni sklep, naslednji dan je 
bil sklep poslan OVK, ki ima 15 dni časa, da razpiše volitve. Med tem časom je prišlo do 
spoznanja, da če bi razpisali nadomestne volitve, bi jih morali preklicati. Zelo je zadovoljen, 
da so dobili drugo mnenje, saj bodo tako volitve zakonite. Dodal je še, da bo do 
konstituiranja novega sveta KS Bilje občinska uprava prevzela vse tekoče naloge KS Bilje. 
 
Tjaša Klavora je pojasnila še, da je zakonska podlaga za razpust sveta KS 24. člen Zakona o 
lokalnih volitvah, ter da so na MJU naredili napako, ker niso bili osredotočeni na to, da svet 
nima večine in ni sklepčen. 
 
Svetnik Stojan Cotič je povedal, da se OS občine zadnja dva meseca ukvarja samo s svetom 
KS Bilje. Menil je, da ker jih je večina odstopila, naj predsednica Ingrid Praznik prevzame 
odgovornost in naj odstopijo še ostali. Tisti, ki želi naj spet kandidira in bo mogoče izvoljen, 
če je tako dober. Menil je, da se tako samo dela zgago in izgublja čas po nepotrebnem in 
komentiral »posmehovanje« predsednice KS Bilje predsednici OVK. Povedal je še, da mu je 
na koncu Zbora občanov v Biljah,  pet ljudi, med katerimi je bila tudi Suzana Černe reklo, naj 
umaknejo predsednico.    
 
(Svetnik Robert Gajser je ob 18. 25 uri zapusti sejo) 
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Svetnica Praznik pove, da se predsednici OVK ne posmehuje, ostalima pa je pojasnila, da ni 
predsednica od začetka mandata, ter da vse odgovornosti sama ne prevzame, ter da prva 
dva odstopa se nista zgodila v njenem mandatu.  
 
Svetnik Branko Orel je povedal, da je bilo že na zadnji seji, da bodo volitve. Zahvalil se je 
občinski upravi, da bodo predčasne volitve. Pove, da so mu vsi člani, ki so odstopili, 
povedali, da so odstopili zaradi nje.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

 
SKLEP št. 9000-5/2016-4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata  

sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov 

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 
Župan je predlagal, da bi se jutri predali posli sveta KS Bilje (preda predsednica Ingrid 
Praznik) občinski upravi (direktorici Tjaši Klavora) in zapiše primopredajni zapisnik. 
 

Ad 6 Letno poročilo o delu Goriške knjižnice Nova Gorica v letu 2016 

Direktorica knjižnice Irena Škvarč poda poročilo o delu za leto 2015, ki je sestavni del 
gradiva. 
 
Svetnik Stojan Cotič je pohvalil podrobno in obsežno poročilo. Zanimalo ga je, kako ima 
lahko knjižnica presežek prihodkov nad odhodki. 
 
Direktorica knjižnice je pojasnila, da Ministrstvo vsako leto določi višino sredstev, ki jih dobi 
knjižnica in da ne čutijo, da dobijo manj kot drugi. Povedala je, da od ministrstva ne 
pričakujejo več konstantnosti kot v preteklih letih. Glede presežka prihodkov nad odhodki pa 
je pojasnila, da od MONG že dve leti ne dobijo več sredstev za investicije, zato imajo 
rezervo, če imajo kakše potrebe (strošek za plin, tudi na začetku leta pridejo prav). 
 
Svetnika Stojana Cotiča je zanimalo še Bibliobus, ki je star že 40 let in je tudi velik strošek. 
 
Direktorica je v zvezi z Bibliobusom pojasnila, da je res, da se glede na stroške Bibliobus ne 
splača, po drugi strani pa Bibliobus obiskuje kraje, kjer so ljudje od daleč in nimajo možnosti 
priti v Novo Gorico, zato tukaj matematika ni smiselna. Knjižnica je družaben prostor, kjer se 
srečujejo, izmenjujejo, po standardih naj bi bile knjižnice oddaljene 4 km, to je duša kraja, 
zato v Solkanu ni odveč, tam tudi obisk narašča. Ljudem so všeč različne oblike. 
 
Svetnica Mojca Merkun je direktorico vprašala, če so pripravljeni investirati v obnovo 
prostorov v Biljenski knjižnici. 
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Direktorica je odgovorila, da je knjižnica dolžna skrbeti za knjižnično gradivo, glede prostora 
in zaposlitve pa je stvar občine. 
 
Svetnico Merkun je zanimalo še kdo investira v Bibliobus. 
Direktorica je odgovorila, da se stroški delijo. Župan je dodal, da so investicije domena občin 
ustanoviteljic in pristojnega ministrstva. 
 
Svetnica Jelka Majcen je vprašala še kaj je prinesel knjigomat, glede na število zaposlenih – 
43. 
Direktorica je povedala, da so v 1. fazi potrebovali knjižničarja, da je ljudi navajal, ter da 
sedaj širijo ostale dejavnosti, v letu 2013 so bile 4 upokojitve, nadomestili so 3 zaposlitve, pol 
zaposlitve pa s strani ministrstva. 
 
Svetnica Majcen je kot redna obiskovalka pohvalila delo in osebje knjižnice, ki je zelo 
prijazno. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-0089/2015 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Goriške 

knjižnice v letu 2015. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 7 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Miren – Kostanjevica – prva obravnava 

Blaž Malenšek poda obrazložitev Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Miren - Kostanjevica. 
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Roman Tomšič je predstavil sklep, ki ga je komisija 
sprejela na 9. seji, dne 30. 5. 2016 ob 17.00 uri in se glasi: »Statutarno - pravna komisija 
predlaga Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica, da sprejme Odlok o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren-
Kostanjevica v prvi obravnavi.« 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno – 
pravne komisije. 
 
Namestnica predsednika Odbora za gospodarstvo in proračun Mojca Merkun je predstavila 
sklep, ki ga je komisija sprejela na 15. seji, dne 30. 5. 2016 ob 17.30 uri in se glasi: »Odbor 
za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da 
sprejme Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Miren-Kostanjevica v prvi obravnavi.« 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun. 
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K razpravi se je prva prijavila Jelka Majcen, ki je vprašala če pri gradnji lope ali hleva ni 
potrebno plačati komunalnega prispevka. 
Blaž Malenšek je odgovoril, da pri enostavnih objektih komunalnega prispevka ni potrebno 
plačati. 
 
Svetnika Stojana Cotiča so zanimale razlike pri plačilu prispevka, kot primer je navedel 
gradnjo hiše  v Mirnu, Biljah in na Krasu.  
Blaž Malenšek je pojasnil, da je prispevek odvisen od grajene infrastrukture, ter da se poceni 
pri kanalizaciji. 
 
Svetnik Roman Tomšič je predlagal, da bi združili prvo in drugo branje. Župan je 
Občinskemu svetu predlagal glasovanje o združitvi prvega in drugega branja obravnavanega 
odloka, in sicer 
 

Sklep št. 007-5/2016-2 
Občinski svet sprejme sklep o združitvi prve in druge obravnave Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren-

Kostanjevica. 
  

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Nato je predlagal glasovanje o naslednjem  

 
S K L E P št. 007-0005/2016-1 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje  Občine Miren - Kostanjevica. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov  

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo 
Republike Slovenije 

Predstavnica Svetniške skupine SD Mojca Merkun je podala obrazložitev Sklepa o podpori 
vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije, ki je sestavni 
del gradiva. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Roman Tomšič je predstavil sklep, ki ga je komisija 
sprejela na 9. seji, dne 30. 5. 2016 ob 17.00 uri in se glasi: »Statutarno - pravna komisija 
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predlaga Občinskemu svetu Občine Miren- Kostanjevica, da sprejme sklep o podpori vpisu 
neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije, s spremembo v 2. 
členu, ki se spremeni v delu »da do poletja 2016 sprejme…« ter na novo glasi, »da v letu 
2016 sprejme….«. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno - 
pravne komisije. 
 

Župan je v zvezi s tem povedal, da Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlaga, 
da sprejme sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo 
Republike Slovenije tako, kot je predlagano s strani svetniške skupine SD v Občinskem 
svetu Občine Miren-Kostanjevica. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep - u št. 355-0005/2016-2  

o podpori vpisu neodtijljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije 
 

1. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se strinja z mnenjem Strokovne skupine za pravico 
do pitne vode, ki jo je imenovala Ustavna komisija Državnega zbora.  

2. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poziva Državni zbor Republike Slovenije, da v letu 
2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana 
neodtujljiva pravica do vode za vsakogar.  

3. 
 Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica. Sklep se pošlje 
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Ad 9 Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške za poslovno leto 2015 ter poslovnega in finančnega načrta za leto 2016 

V. d. direktorice JSMGG Mateja Mislej je predstavila letno poročilo sklada za leto 2015 ter 
poslovni in finančni načrt za leto 2016, poročilo in obrazložitev sta sestavni del gradiva.  
 
Prva se je k razpravi prijavila svetnica Jelka Majcen, ki je vprašala, kakšne vrste investicij so 
predvidene v kmetijstvu.  
Mateja Mislej je odgovorila da so v kmetijstvu predvidene investicije v dopolnilno dejavnost in 
osnovno kmetijsko dejavnost na kmetiji. 
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče več, je župan  predlagal glasovanje o naslednjem 
     

Sklep - u št. 014-0036/2016-1 
I. 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letno poročilo Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške za leto 2015. 

II. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Poslovni in finančni načrt Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov 

Za 12 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

  

Zaključeno ob 19.40 uri. 
 
 
Zapisala:                               Župan:  
Danjela Cijan                                 Mauricij Humar 
 
 
Overitelji:  
Ingrid Praznik                                Branko Orel  
 
 
V Mirnu, 2. 6. 2016 
Številka: 9000-5/2016 
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