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

ki je bila v četrtek, 20. aprila 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Bogomir Nemec, Roman Tomšič, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, 
Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih, Aleš Batistič, Tihomil Pahor, Mojca Merkun in Ingrid Praznik. 
Opravičeno odsotna: Jasna Kos, Matevž Marušič, Branko Orel in Jelka Majcen. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Mirjam Klančič, Roberta Filipič in Maja Skok 
Možina,  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice, Vanja Trkman – Radio Robin. 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena.  
 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red in pove, da umika 12. in 13. točko, ker pravilnika nista 
dobila ustrezne podpore na odborih. K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga 
sprejem popravljenega dnevnega reda, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 25. 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 25. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje člana sveta zavoda Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – predstavnik Občine Miren-
Kostanjevica, 

6. Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Kostanjevica na Krasu z dne 13. 2. 
2017 in obravnava sklepov zbora občanov, 

7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016, 
8. Soglasje – najem kredita za posebno vozilo za potrebe odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, Kanal – jet za Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., 
9. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega 

premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja 
za leti 2017 in 2018, 

10. 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 – druga 
obravnava, 

11. Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – predstavitev, javna 
razprava, 

12. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2016,  
13. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu in poročilo o delu 

Doma upokojencev Nova Gorica za leto 2016 – informacija,  
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14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje  

Župan predlaga razpravo, k razpravi o zapisniku 25. redne seje se ni prijavil nihče, zato je 
predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 9000-2/2017  
»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 25. redne seje kot 

predlagan« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 3  Poročila 

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

Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo. Pove, da so imeli sejo 11. aprila 2017, ko 
so obravnavali sofinanciranje investicije v ZD Renče, postopek za imenovanje 
direktorja zavoda ob izteku mandata in predlog poslovnika.  
Svetnik Urdih poroča iz sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Osnovno varstvo. Pove, da 
so imeli sejo 18. aprila 2017, ko so obravnavali povečanje sredstev za investicijo v ZD 
Renče.  

Župan doda, da bo potekala manjša investicija tudi v Mirnu.  Preuredil se bo vhod v objekt, 
prehod iz enega v drugi trakt, uredila se bodo parkirna mesta za invalide in ostalih parkirnih 
mest za potrebe zdravstvenega doma. Občina pa  bo uredila del ceste, ki bodi k objektu. S 
temi posegi bo uredili dostop do objekta, tudi za osebe s posebnimi potrebami.   

d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan predstavi odgovore, gradivo je sestavni del 
gradiva.  

 

Točka 4  Pregled realizacije sklepov 

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

 
Sklep-u št. 9000-3/2017-3 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 
25. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 5 Imenovanje člana sveta zavoda Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – predstavnik Občine Miren-Kostanjevica 

Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa poda poročilo Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja svetnik Ferfolja. Pove, da so prejeli tri predloge, ob pregledu 
prijav se je komisija odločila za predlaganega člana, ker ima po njihovem mnenju najboljše 
reference. Na vprašanje svetnika Gajserja glede razmerja glasovanja, svetnik Ferfolja pove, 
da je komisija glasovala s 3 glasovi ZA in nobenim glasom proti.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

S K L E P  š t .  014-0021/2017-5 
o imenovanju člana sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - 

Gasilska enota Nova Gorica 
 

I.  
Ugotovi se, da se Eriku Spačalu, Kostanjevica na Krasu 103a, 5296 Kostanjevica na Krasu, 
dne 24. 4. 2017 izteče mandat v svetu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - 
Gasilska enota Nova Gorica. 
 

II.  
Za člana sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova 
Gorica se imenuje Andreja Šeklija, roj. 21.7.1979, stan. Bilje 174, 5292 Renče, za obdobje 4 
let.  
 

III.  
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 2 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 6 Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Kostanjevica na Krasu z dne 
13. 2. 2017 in obravnava sklepov zbora občanov 
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Župan predstavi zapisnik zbora občanov KS Kostanjevica na Krasu, zbor občanov je potekal 
13.2.2017. Zapisnik so svetniki prejeli v gradivu.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 031-2-2017-4 
Občinski svet se seznani z zapisnikom zbora občanov KS Kostanjevica na Krasu,  

ki je bil 13.2.2017 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 
2016 

Uvodne obrazložitve poda Mirjam Klančič, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 

 
Sklep št.  007-9/2017-1 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zaključni račun proračuna Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2016. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Soglasje – najem kredita za posebno vozilo za potrebe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, Kanal – jet za Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

Uvodne obrazložitve poda Mirjam Klančič, obrazložitev je sestavni del gradiva. Poudari, da ni 
še sigurno, da bodo kredit potrebovali, ter da je ugodno tudi to, da bodo kredit zavarovali z 
menicami, ter da posledično kredit ne gre v kvoto za zadolževanje.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-23/2017-2 
o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški vodovod 

Sežana d.o.o. 
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I.  
Sprejme se Sklep o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški 
vodovod Sežana d.o.o. za delno poplačilo obveznosti za nabavo posebnega vozila za potrebe 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 

II. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica izdaja soglasje Javnemu podjetju Kraški vodovod 
Sežana d.o.o. za najem dolgoročnega kredita v višini 200.000,00 EUR za obdobje 60 
mesecev s pogoji, ki jih je ponudila Intesa Sanpaolo Bank (nominalno fiksno obrestno mero 
0,9% letno, vodenje kredita 5,60 EUR mesečno). Kredit se zavaruje z menicami, ki jih izda 
JP Kraški vodovod Sežana d.o.o.. 

III. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 9 Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja 
nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leti 2017 in 2018 

Župan poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-8/2017-1 
Občinski svet sprejme Sklep o o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja 

nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega 

premoženja za leti 2017 in 2018 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 10 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 – druga obravnava 
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Uvodne obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva. Svetnica 
Merkun pa poda poročilo iz Odbora za gospodarstvo in proračun, pove, da ni bilo veliko 
razprave, ter da predlagajo občinskemu svetu, da sprejme odlok kot predlagan.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-8/2016-3 
Občinski svet 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 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 11 Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – predstavitev, 
javna razprava 

Uvodne obrazložitve poda župan, nadaljujeta predstavnici družbe Kali d.o.o.,, Patricija Sašek 
in Mateja Tomin Vučkovič.  
 
K razpravi se prijavi najprej svetnik Gajser, ki vprašaj zakaj na sejo ni bila povabljena 
sodelavka za gospodarstvo in proračun? 
 
Župan pove, da sta gospodarstvo in turizem ena izmed več področij, ki jih obravnava strategija. 
Vabili niso niti ostalih sodelavcev, ki so sodelovali pri pripravi osnutka. Vsi sodelavci bodo 
sodelovali na resornih odborih, ko bodo to obravnavali.  
 
Svetnica Praznik opozori, da je kultura tak resor, ki ima zelo veliko težo v naši občini, vendar 
strategija o njej zelo skopo govori. Res je, da je 26 ukrepov, kateri so ukrepi na področju kulture 
pa ne ve. Pravi, da bi si želela malo več o tem, predvsem kakšna strategija je na področju 
kulture.  
 
Patricija Sašek pravi, da tvorno jemlje kritiko oz. pobudo, mogoče res kulturi ni dana primerna 
teža in pove, da ne vidi razloga zakaj ne bi bilo uvrščeno v dokument. Pri analizi stanja niso šli 
tako v drobovje, se pa absolutno strinja, da se jo vključi.  
 
Svetnik Ferfolja pohvali pripravljavce dokumenta in predlaga, da se čim več aktivnosti prične 
takoj oziroma v najkrajšem možnem času izvajati.  
 
Župan se strinja, da bo potrebno aktivno delati na izvajanju ukrepov. Po njegovem mnenju pa 
je potrebno tudi enkrat letno opraviti presojo dokumenta, presoditi kaj je mogoče izvajati, kaj 
morebiti ne bo mogoče izvesti. Pove tudi, da pričakujejo v obdobju javne razprave 
konstruktivne pripombe za razvoj in dopolnitev dokumenta.  
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Patricija Sašek doda, da so poskušali biti čim bolj konkretni, da so cilji dosegljivi in merljivi.  
 
Podžupan Cotič dodaja, da imamo v občini ogromno bogastvo, katero je potrebno prodati. 
 
Svetnik Gajser dodaja, da je bil imenovan v komisijo za pripravo strategije, vendar je iz nje 
izstopil zaradi pomanjkanja časa. Imel pa je tudi nekatere vsebinske pomisleke, vendar sedaj 
ni čas za to. Meni, da je dokument primeren za nadaljnjo obravnavo in narejeno je bilo veliko 
delo in pohvali pripravljavce, občinsko upravo in župana.  
 
K razpravi se v nadaljevanju ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem 
sklepu 
 

S k l e p  š t .  007-12/2016  

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s predlogom Vizije in strategije razvoja 

Občine Miren-Kostanjevica 2017 - 2025. 
 

II. 
O predlogu Strategije se opravi javna razprava, ki bo trajala do 31.5.2017 
 

III. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je začasno zapustil sejo) 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 12 Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2016 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Bogomir Nemec, v.d. ravnatelja 
zavoda in Majda Obreza, računovodkinja OŠ Miren.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnica Merkun, ki razpravlja o financiranju dodatnega programa. 
Ne razume zakaj morajo, kljub financiranju dodatnega programa, strokovni delavci  manko 
pokrivati  z delom v podaljšanjem bivanju. Dodatno še vpraša zakaj je zaposlen računalničar, 
če imamo za njega s strani ministrstva odobren samo polovičen delovni čas.  
 
Bogomir Nemec pove, da je podaljšano bivanje stvar financiranja ministrstva, vendar zavod v 
zadnjih letih ne dobi odobrenega financiranja v višini kot zaprošeno.  
 
Majda Obreza obrazloži financiranje računalničarja. Pravi, da se pričakuje, da se šola vedno 
bolj modernizira in se vedno bolj prehaja na elektronsko poslovanje. To področje je zelo 
zahtevno in so dela tako specifična, da zanje lahko poskrbi samo računalničar.  
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Bogomir Nemec pove, da je to delovno mesto sistematizirano že več časa. Elektronsko 
poslovanje so začeli na šoli z 25 računalniki, sedaj je le-teh vsaj 5 krat več.  Dnevno se 
srečujejo z vrsto težav, ki jih računalničar rešuje.  
 
Na vprašanje svetnice Merkun, Majda obreza pove, da je za dodatni program s strani občine 
v lanskem letu zavod dobil 134 tisoč €, od tega za plače skoraj 90 tisoč.  
 
Župan dodaja, da so se s šolo dogovorili, da bodo stroške optimizirali, tudi v letošnjem 
proračunu je sredstev manj, enako tudi za leto 2018.  
 
Bogomir Nemec pove, da vsakodnevno razmišljajo kako optimizirati stroške šoli, kakor tudi 
občini. So pa imeli v lanskem letu kar nekaj težav glede razporejanja delavcev. Veliko 
zaposlenih nima celotne zaposlitve, ker jim le-te ni mogoče zagotoviti s sistematizacijo.  
 
Podžupan Cotič vpraša ali imata bivša ravnateljica in njen pomočnik celotno zaposlitev? 
Vpraša tudi kakšna je delovna klima v zavodu? Vpraša ali vidijo kakšne možnosti za 
racionalizacijo stroškov z vidika sistematizacije? 
 
Bogomir Nemec pove, da so jim morali zagotoviti celotno zavarovalno osnovo, za to je bilo 
poskrbljeno že zadnje dni avgusta. V septembru je prišlo do bolniških odsotnosti in so morali 
zaposlene prerazporejati in iskati zunanje pomoči. Dodatno obrazloži sistem obveznosti 
učiteljev. Pove, da ima učitelj  delovno obveznost 22 ur, zakonodaja pa dopušča, da opravi 
obveznost 19 ur in se še vedno smatra za polno zaposlitev.  
 
Majda Obreza pove, da je bil v avgustu kaos, enako še september, šele v oktobru se je pričelo 
obračati in se stvari umirjati. Poudari, da vsi zagotovo niso zadovoljni, vendar to tudi prej niso 
bili.  
 
Glede racionalizacije Bogomir Nemec pove, da bi zagotovo nekaj stroškov zavod prihranil, če 
bi imeli eno kuhinjo namesto dveh in to je nesporno. Zagotovo pa so možne še nekatere 
prerazporeditve deležev pri kadrih, vendar ne na tehnično-administrativnem kadru. Prihaja tudi 
nov izziv in to je določitev cene vrtcev.  
 
Svetnik Gajser komentira, da mogoče se občinski svet ne zaveda, da se pogovarja z vršilcem 
dolžnosti, ter da po njegovem mnenju vršilec dolžnosti takih premikov ne more delati. Dodaja, 
da se govori, da prihaja do velikih težav s pomočnico ravnatelja za vrtce in da se očita 
strokovno pomanjkljivo delo. Poudarja, da so to govorice.  
 
Bogomir Nemec pravi, da upoštevajoč njeno starost in neizkušenost, ob zasedbi položaja 
poleti lani, znatno napredovala in je pri svojem delu vedno bolj uspešna. Sam je z njenim delom 
zadovoljen in meni, da je zelo perspektivna tudi za prihodnje. V zavodu ostaja tudi še 
problematika glede pomočnika ravnatelja, ki ga niso uspeli še dobiti.  
 
Svetnik Mozetič obrazloži zakaj ravnatelj zavoda še ni bil izbran. Pove, da je so člani sveta 
zavoda glasovali po svoji vesti in temu nimamo kaj oporekati.  
 
Župan pove, da imenovanje ravnatelja ni stvar te točke, zato predlaga, da nadaljujejo. Glede 
financiranje dodatnega programa pove, da tehtajo v dobrobit otrokom, poskrbeti je potrebno, 
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da imajo otroci čim boljše pogoje izobraževanja. Meni, da je ta del smiselno podpirati, vendar 
je potrebno, da so stroški optimizirani.  
 
Svetik Mozetič dodaja, da ima šola dislocirane enote in je veliko težje razporejati zaposlene, 
posledično je financiranje višje.  
 
Svetnica Merkun pravi, da so nekaj časa nazaj odpisovali dolgove, kakšno je stanje danes 
glede neplačnikov? 
 
Majda Obreza pove, da so do sedaj na sodišče dali 4 izvršbe, izvršenega pa ni bilo nič. V 
letošnjem letu so dodatno dali še 6 izvršb, od teh sta bili dve poravnani. Na sodišču imajo tako 
vodenih za prb. 4.500 € izvršb. Dejstvo je, da je del sredstev neizterljiv, meni, da je vsaj v dveh 
primerih tako. Glede odpisanih dolgov pa pove, da je v teh dveh primerih bila odpisana polovica 
dolgov, druga polovica pa je najverjetneje neizterljiva.  
 
Bogomir Nemec pove, da so z enim izmed dolžnikov dosegli dogovor o postopnem plačevanju 
dolga s tem, da je bila izvršba ustavljena.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-0014/2017 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2016. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnik Nemec je bil začasno odsoten). 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Točka 13 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu in poročilo o 
delu Doma upokojencev Nova Gorica za leto 2016 – informacija 

Uvodne obrazložitve podata Roberta Filipič in Bernarda Pirih (Vodja pomoči na domu pri Domu 
upokojencev Nova Gorica). Obrazložitve so sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za družbene 
dejavnosti poda svetnik Batistič. Poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

S K L E P št. 12280-1/2017 
 

1. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 17,07 
EUR za efektivno uro.  

2. 
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Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na 
domu 4,00 EUR.  
 
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 
%.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2017.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 14 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Najprej se k razpravi svetnica Merkun, ki pove, da se govori, da se hočejo Bilje in Temnica 
odcepiti od občine? Ali je kaj resničnega v tem? 
 
Župan pove, da noben pobudnik take ideje ga o tem ni seznanil, da so krožile take govorice 
pa je tudi on slišal. Za Temnico pa pove, da na zboru občanov, ki so ga imeli, ni bilo zaznati 
indicev za tak postopek ali tako željo krajanov.  
 
Svetnica Praznik omeni ponovno zasaditev pri frnaži. Vpraša glede skupine za Frnažo? 
Poudari, da so bili člani skupine na začetku zelo angažirani, vendar potem, ko predsednik 
skupine ni več skliceval so zadeve malo zamrle. Sicer ni pristaš razpustitve, saj meni, da lahko 
še veliko naredijo.  
 
Glede zasaditve župan pove, da bodo zatravili, vendar je potrebno še nekaj stvari postoriti. 
Glede skupine za Frnažo pove, da je svetnik Gajser dal pobudo za razpust skupine, za kar se 
še ni odločil. Predsednik komisije ga je že klical za ponovni sestanek skupine. Poudari, da ne 
bi želel skupine razpustiti. Pričakovati pa je, da bo komisija podala poročilo o aktivnostih.  
 
Svetnik Gajser razpravlja glede državnih pomoči za občinske medije. Na to temo je bil tudi 
objavljen članek v Primorskih novicah. Sam je na to temo pregledal tudi poročila Računskega 
sodišča, ki sledi temu, da naj se to ne bi financiralo. Poleg tega pa bi morali biti vsi mediji preko 
Ministrstva za kulturo vpisani v razvid medijev. Občinski časopis ni vpisan v razvid. Po mnenju 
novinarjev taki mediji ne dopuščajo novinarske svobode, prav tako ne uredniške svobode. 
Poleg tega pove, da je bral zadnje občinsko glasilo in meni, da vse vsebine v glasilu niso v 
skladu z javnim interesom, poleg tega pa misli, da je kvaliteta glasila z zamenjavo urednice 
padla.  
 
Župan pove, da bodo navedeno preverili in uredili kar je potrebno. Pove, da je prejšnja glavna 
urednica odstopila iz osebnih razlogov, je pa še vedno članica uredniškega odbora. Zamenjalo 
se je tudi kar nekaj članov uredniškega odbora. Glede kvalitete člankov ne deli mnenja s 
svetnikov. Uredniški odbor je aktiven in so vključeni člani iz celotne občine.  
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Bogomir Nemec povabi svetnike na Praznik špargljev, ki bo potekal med 18. in 21. majem 
2017.  
 
Svetnik Gajser pove, da je bila zaznana potreba za več smetnjakov, na KS Miren naj bi podali 
pobudo na občino. Predlaga, da se o postavitvi in praznjenju smetnjakov naredi ustrezna 
strategija. 
 
Župan pove, da taka pobuda še ni prišla, vendar so dobrodošle, in če so uresničljive se jih 
realizira.  
 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri.  
 
 
Zapisala:                              Župan:  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
 
V Mirnu, 20.4.2017 
Številka: 9000-3/2017 
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