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

ki je bila v sredo, 31. maja 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Robert Gajser, Bogomir Nemec, Branko Orel, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, 
Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih, Aleš Batistič, Jelka Majcen, Matevž Marušič in Ingrid Praznik. 
Opravičeno odsotna: Jasna Kos, Mojca Merkun, Roman Tomšič in  Tihomil Pahor. 
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Mirjam Klančič, Roberta Filipič in Maja Skok 
Možina,  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice, Zdenka Tomulič – Radio 
Koper. 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 10 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena.  
 

Točka 1  Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan uvodoma predstavi dnevni red. K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga 
sprejem dnevnega reda, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 26. 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 26. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, 
6. Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Temnica z dne 18. 4. 2017 in 

obravnava sklepov zbora občanov, 
7. Poročilo o delo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 

Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2016, 
8. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 

2016, 
9. Ocena izvajanja programa varnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2016, 
10. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016 – 

informacija, 
11. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2016 – informacija,  
12. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2016 

– informacija, 
13. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za 

leto 2016 – informacija, 
14. Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2016 – informacija, 
15. Obravnava DIIP-a za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2 
16. Slep o ukinitvi statusa javnega dobra.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 
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Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 26. redne seje  

Župan predlaga razpravo, k razpravi o zapisniku 26. redne seje se ni prijavil nihče, zato je 
predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-3/2017  
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 26. redne seje kot 

predlagan 
  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

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 Gajser zopet opozori, da občinski svet ne 

prejema poročil tistih članov svetov zavodov, ki niso člani občinskega sveta.  
Župan pove, da so prejeli poročilo člana sveta zavoda Goriške knjižnice Franceta 
Bevka, ter da bodo pozvali tudi ostale predstavnike.  

d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan predstavi odgovore, poročilo je sestavni 
del gradiva. Na vprašanje svetnika Gajserja o vpisu glasila v razvid medijev pove, da 
je v odloku, ki je v pripravi, tudi to predvideno.  

 

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. 9000-4/2017-3 

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

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

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


 
Zapisnik_27_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 
   3 
 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 5 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Svetnica Majcen predlaga, da bi se ob rojstvu otroka prižgala lučka.  
 
Svetnik Cotič pove, da imajo v Belgiji v mestecu Brugge podobno navado, ob rojstvu otroka 
namreč osvetlijo kraj, oz. območje kjer se otrok rodi. Ideja je res odlična, vendar mora biti 
lokacija markantna.  
 
Župan pove, da v tem trenutku ob rojstvu otroka družina prejme 500 €, knjigo s posvetilom in 
letos prvič še medovito drevo. Bodo pa idejo zagotovo proučili.  
 
Svetnica Praznik pošlje pobudo oz. vprašanje v pisni obliki (svetnica se bo seji pridružila 
kasneje), pobudo prebere Tjaša Klavora in se glasi:  
»Ustanovitelja Delovne skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaža Bilje, g. župana naprošam, 
da v bližnji prihodnosti skliče sestanek delovne skupine za rekonstrukcijo objekta Frnaže, da 
se pogovorimo o nadaljnjem delu Delovne skupine.« 
 
Župan pove, da je o tem že sam razmišljal, tudi glede na predloge iz prejšnjih sej o razpustitvi 
delovne skupine. Zagotovo bo sejo sklical in se bodo pogovorili o nadaljnjem delu.  
 
Drugih pobud ali vprašanj ni bilo zato župan zaključi točko.  
 

Točka 6 Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Temnica z dne 18. 4. 2017 in 
obravnava sklepov zbora občanov 

Župan predstavi zapisnik zbora občanov KS Temnica, zbor občanov je potekal 18.4.2017. 
Zapisnik so svetniki prejeli v gradivu.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 031-4/2017 
Občinski svet se seznani z zapisnikom zbora občanov KS Temnica,  

ki je bil 18.4.2017 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 7 Poročilo o delo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2016 

Poročilo medobčinske uprave poda Dušan Bremec in je sestavni del gradiva.  
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Svetnik Gajser pove, da je stanje malo drugačno, kot izhaja iz poročila. Opozori predvsem na 
področje odlaganje odpadkov v naravo, ter področje rastlin ob cestah. Izpostavi problematiko 
odlaganja odpadkov ob reki Vipavi.  
 
Dušan Bremec pravi, da so primer obravnavali, zaposleni na občinski upravi so odpadke 
odstranili.  
 
Svetnik Gajser pravi, da od MUO pričakuje, da bodo tako izvajanje preprečili in ne, da bodo 
drugi za tamkajšnjimi obiskovalci pospravljali odpadke. Predlaga, da se obesijo obvestila, ter 
da se obiskovalce opozori o nedopustnem ravnanju. Meni, da je potrebno posebno pozornost 
namenjati odlaganju odpadkov v okolje in ukrepati v skladu s pooblastili. Meni, da mirujoči 
promet ni tako problematičen kot odpadki. Smo namreč v postopku sprejemanja strategija 
razvoja in zagotovo odlaganje odpadkov v naravo ne gre skupaj z razvojem. Izpostavi tudi 
odlaganje gradbenih odpadkov ob obvoznici iz Mirna v Šempeter in pove, da samo ob pogledu 
na odpadke skoraj zagotovo ve, kdo je odpadke odložil.  
 
Dušan Bremec pravi, da je fizično nemogoče, da bi lokacijo redarji non stop nadzirali. Bodo pa 
zagotovo nekatere ukrepe uvedli. Glede rastlinja ob cestah pove, da koncesionar obvešča in 
opozarja lastnike, če lastnik opozoril ne upošteva obvestijo inšpekcijo. Potrebno pa je vedeti, 
da pokrivajo zelo veliko območje in pri delu upoštevajo načelo sorazmernosti in ukrepajo 
najprej v najbolj perečih primerih. Meni pa, da je potrebno bolj aktivno delati na ozaveščanju 
in preventivi, ter da gre za dolgotrajni proces. Glede odlaganja gradbenih odpadkov pa pove, 
da je pristojen okoljski inšpektor, ki z odločbo naloži sanacijo lastniku zemljišča, če ne ve oz. 
ne ugotovi kdo je odpadke odložil. Zato meni, da bi se morali občani zavedati problematike in 
prijaviti kršitve in kršitelje.  
 
Župan pove, da je omenjeno odlaganje gradbenih odpadkov občina že sanirala, za 
povzročitelje pa je globa edina rešitev. Zagotovo se pričakuje aktivnost občanov, ki tako 
nedovoljeno odlaganje odpadkov vidijo.  
 
Dušan Bremec doda, da še ni doživel, da bi se kdo izpostavil, vendar je vsaka informacija 
koristna za zbiranje dokazov in ukrepanje.  
 
Svetnik Nemec pove, da se občani v večini trudijo in se zavedajo problematike, vendar je 
vseeno del občanov, ki so na drugačni kulturni stopnji in se tega ne zavedajo.  
 
Župan pravi, da morajo vsi deležniki veliko na tem delati in gre za dolgotrajni proces, ki se 
zagotovo izboljšuje in tako je potrebno nadaljevati.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-7/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske 

uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in 

Ajdovščina za leto 2016. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 8 Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v 
letu 2016 

Varnostne razmere predstavi Sejad Jušič, komandir PU Nova Gorica. Poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Župan pove, da je poročilo obravnaval tudi varnostni sosvet in ugotovil, da je stanje zadovoljivo 
in želeti si je nadaljevanje tega trenda.  
 
Svetnica Majcen pove, da je po Vrtojbenskem polju veliko tatvin in jo zanima, če izvajajo tam 
nadzor? 
 
Komandir pove, da so se na tem območju intenzivno zadrževali, saj je bilo tam veliko vlomov 
v vrtne lope. Po razkritju državljanov Romunije so se tatvine ustavile. Na tem območju in na 
območju obvoznice Miren – Vrtojba se veliko zadržujejo skupaj s kolegi iz izravnalne enote.  
 
Svetnik Urdih opozarja, da se na obvoznici  še vedno pojavljajo kolesarji, kar je nedopustno in 
zelo nevarno. Meni, da bi bilo potrebno tudi na tem področju kaj ukreniti, saj imamo nekaj 
metrov stran kolesarsko pot. Opozori pa tudi na odcep ceste v Kostanjevici iz smeri Vojščica. 
Na tem odcepu vozniki prehitro vozijo in predlaga, da se namesti merilna tabla.  
 
Svetnik Cotič izpostavi primer, ki se je nedavno zgodil v Qlandiji v Novi Gorici. Oseba je 
najavila bombo v centru, bila vklenjena in odpeljana, vendar se je po 3 urah vrnila v center. 
Meni, da je to nedopustno in ali ni možno take osebe zadržati za več časa.  
 
Komandir pove, da v takih primerih morajo ravnati skladno z zakonodajo in ravnajo po navodilih 
državnega tožilstva.  
 
(Svetnica Ingrid Praznik pristopi ob 18.20 uri) 
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-30/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni 

problematiki v letu 2016. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 
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Ni glasoval/a 1 

 

Točka 9 Ocena izvajanja programa varnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 
2016 

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

Sklep št. 007-14/2017 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti za leto 2016 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 10 Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016 
– informacija 

Poročilo poda direktorica Irena Škvarč, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Praznik predlaga, da bi tudi krajevne knjižnice imele na razpolago za izposojo bolj 
zahtevno gradivo.  
 
Svetnik Cotič sprašuje glede potujoče knjižnice, predvsem ali je smotrno delovanje le-te? 
 
Irena Škvarč pravi, da bodo skušali upoštevati predlog svetnice Praznik. Glede potujoče 
knjižnice pove, da jo gre zagotovo ohraniti, saj z njo obiskujejo najbolj odročne kraje, katerih 
prebivalci sicer v knjižnico ne bi zahajali. V zadnjih letih obiskujejo tudi vrtce in šole ter zamejce 
v Italiji.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-61/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 

Gorica za leto 2016 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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Točka 11 Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2016 – informacija 

Poročilo poda ravnatelj Sandi Vrabec, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Majcen opozori na neprimerne prostore v Šempetru, saj se slišijo inštrumenti med 
prostori.  
 
Sandi Vrabec, da se tega zavedajo, ter da imajo v planu sanacijo problematike in ustrezno 
zvočno izolacijo prostorov. Urejajo pa tudi dvorano za cca 90 ljudi z manjšim odrom.  
 
Svetnik Mozetič pove, da ima več dijakov, ki hkrati z izobraževanjem na gimnaziji obiskujejo 
tudi srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Pove, da so dijaki utrujeni in zelo zaposleni z 
izobraževanjem na dveh srednjih šolah hkrati. Sprašuje koliko je možnosti, da bi se tudi v naših 
koncih ustanovila srednja glasbena šola? 
 
Sandi Vrabec meni, da je po njegovem mnenju malo možnosti. Pri glasbi gre za individualen 
pouk, kar pomeni, da če je v razredu 12 učencev, ki se učijo različne inštrumente, je potrebno 
zaposliti učitelje vseh inštrumentov. Meni, da je premalo ciljne populacije na našem področju, 
da bi bilo to mogoče in smiselno. Tudi v Kopru, kjer srednjo šolo imajo in imajo mnogo večje 
zaledje, imajo težave.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-60/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2016 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic (svetnica Praznik je začasno odsotna).  

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 12 Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za 
leto 2016 – informacija 

Poročilo poda direktorica Petra Kokoravec, ki je sestavni del gradiva.  
 
Svetnica Praznik vpraša zakaj je tak problem pridobiti logopeda in dermatologa? 
 
Petra Kokoravec pove, da ni kadra, tudi program izobraževanja na fakulteti se ne razpiše vsako 
leto, ampak vsako drugo, ali vsako četrto leto generacijo 30 do 40 študentov.  Glede 
dermatologije pove, da lahko dermatologi v privatnem sektorju boljše služijo. Nadaljnji problem 
je razpis specializacij, ki se opravlja preko zbornice, ki pa jih ne zavezuje, da bi in kolikor časa 
bi morali biti zaposleni v javnem zavodu. Dodatna ovira pa je tudi podcenjena dermatološka 
storitev, saj bi moral specialist dermatolog, v kolikor želi opraviti program 100 %, pregledati 35 
pacientov, kar je absolutno preveč.  
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Svetnica Majcen sprašuje zakaj morajo občani sami plačati cepljenje za klopni 
meningoencefalitis? 
 
Direktorica pove, da je to politika države in zavod nima na to nič vpliva.  
 
Svetnik Cotič sprašuje zakaj je strošek dela nekoliko večji? 
 
Direktorica pove, da gre nekaj na račun širitve dejavnosti, nekaj na račun prerazporeditev, 
največ pa tudi na račun sprostitve napredovanj. Stroški storitev, ki so tudi porasli, pa gredo na 
račun širitve dejavnosti.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 014-50/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo 

Nova Gorica za leto 2016 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 13 Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica za leto 2016 – informacija 

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

Sklep št. 014-50/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova 
Gorica za leto 2016  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 14 Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2016 – informacija 

Poročilo poda direktorica Ester Košiček, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Cotič vpraša kdo odloča katero zdravilo pride na trg v Sloveniji? 
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Direktorica pove, da o tem odloča zavarovalnica, ki se tudi za ceno zdravil pogaja s 
proizvajalci. Tukaj se pokaže pomen generičnih zdravil, ki so praktično enaka, razen v 
pomožnih snoveh in jih lahko farmacevt v lekarni zamenja. Poznamo pa tudi zdravila znotraj 
terapevtskih skupin, ki so si med seboj podobna in prav tako zamenljiva in se zgodi, da 
proizvajalec zniža ceno. Kljub vsemu cene zdravil ne padajo, to pa gre na račun bioloških 
zdravil, ki jih ni možno dati v terapevtske skupine ali med medsebojno zamenljiva zdravila in 
zavarovalnica prizna tako ceno kot jo ima originator ali podobno zdravilo. Sedaj se tudi 
pričakuje rast zdravil.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-28/2016 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2016 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Točka 15 Obravnava DIIP-a za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2 

Obrazložitve poda Aleš Vodičar, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Gajser pove, da je Odbor za gospodarstvo in turizem predlog obravnaval, mu izrekel 
podporo in predlaga občinskemu svetu, da predlog sprejme. Poudari, da gre za pomemben 
projekt in upa, da bodo na razpisu uspešni.  
 
Župan pove, da hitijo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Kar je zelo pozitivno je to, da so vsi 
lastniki zemljišč k projektu pristopili, čeprav so nekateri že zgradili lastno čistilno napravo. 
Pove, da ostaja problem stare stavbe frnaže, ostalo pa bo s tem projektom urejeno. Pričakovati 
je razpis v juniju in upajo, da bodo uspešni.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 354-2/2017 
Občinski svet sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Komunalna ureditev obrtne cone Bilje 2. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 1 
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Točka 16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

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

SKLEP št. 478-20/2017-1 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

na nepremičnini parc. št. 660/8 k. o. 2325-MIREN 
 

1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 660/8 k. o. 2325-
MIREN, zemljišče v izmeri 196 m2. 

2. člen 
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane 
lastnina Občine Miren-Kostanjevica. 
 

3. člen 
Ta slep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Seja se je zaključila ob 20. uri.  
 
 
Zapisala:                              Župan:  
Maja Skok Možina                               Mauricij Humar 
 
 
V Mirnu, 31.5.2017 
Številka: 9000-4/2017 
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