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Z A P I S N I K 

28. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 
ki je bila 26. novembra 2013 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  
Aleš Batistič, Leopold Blaţič, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja,  Mauricij Humar,  Silvester 
Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Muţina, Matjaţ Nemec, Branko Orel, Tihomil Pahor in 
Vojko Urdih. 
Opravičeno odsotni svetniki: Peter Budin, Benjamin Klančič in Fabjan Vičič.   
Na seji so bili prisotni tudi: Ţupan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Mirjam Klančič (pri 
Ad 7 in Ad8).  
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič (Primorske novice).  
 
Seja se je pričela ob 18.00 uri. 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
 
Podţupanja pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 
12 svetnikov. Pove, da je Nevenka Vuk, ki naj bi poročala  pri točki 6, zbolela in bo poročilo 
pri tej točki podal Aleš Vodičar.  
Najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-8/2013 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Leopold Blažič in 
2. Zvonko Ferfolja. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 
Nato podţupanja povabi svetnike k razpravi o zapisniku 27. redne seje, ki so ga svetniki 
prejeli v gradivu.   
 
K razpravi se prijavi svetnik Medvešček pove, da je pripombe podal svetnik Klančič, 
pripombe so bile poslane tajniku po elektronski pošti. Predlaga, da občinski svet sprejem 
pripombe.  
 
Podţupanja ugotovi, da se pripombe nanašajo na razpravo svetnika Klančiča in pomenijo 
samo razširitev njegove razprave v točki 12 na 11. strani zapisnika, ki je zapisana v osnutku 
zapisnika. Predlaga, da občinski svet sprejme pripombe in predlaga glasovanje.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 svetnikov glasuje ZA in tako sprejmejo 
pripombe svetnika Klančiča in sicer 
 

Sklep št. 9000-8/2013 
Občinski svet sprejme pripombe svetnika Klančiča na zapisnik 27. redne seje. 

Svetnikova razprava pri Ad12 (11. stran zapisnika) naj se tako glasi: 
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»V  naši občini so polja okrog reke Vipave skoraj vsako leto prizadeta od suše. Za 
preprečitev suše naj se občinska uprava poveže z upravo namakalnega sistema Vogršček, 
da se uredi namakanje tudi tistih polj, ki tega do danes še nimajo. Nižinski del občine skoraj 
vsako leto prizadenejo poplave. Za odpravo poplav v naselju Bilje od cerkve do šole in 
naselju Miren od mosta do šole, naj občinska uprava angažira strokovno usposobljeno 
inštitucijo, ki bo podala rešitev za odpravo poplav. Občinski svet občine Miren-Kostanjevica 
naj razpusti Komisijo za pripravo občinskega praznika in občinskega glasila, ker je s svojimi 
omejenimi pristojnostmi nepotrebna.  Komisija se je sestala letos v začetku junija, sprejela 
okvirno program občinskega praznika, lokacijo prireditev in obseg občinskega glasila. 
Določeno je bilo, da se naslednjič sestane po dopustih v začetku avgusta, ko bodo znani 
udeleženci in zbrano gradivo za glasilo. Šele, ko je bilo gradivo že v tisku, je bil podan 
predlog, da komisija pregleda vsebino glasila. Ne glede na to kdaj in če sploh bo OS 
obravnaval obstoj omenjene komisije, danes podajam moj izstop iz članstva te komisije.« 
 
Svetnik Muţina opozori, da je pri zapisniku prišlo do napake pri navajanju predsedujočega 
na 27. redni seji, tisti dan je podţupanja namreč bila opravičeno odsotna in je sejo vodil 
svetnik Branko Orel.  
 
Nadalje se k razpravi ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-8/2013 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 27. redne seje z 

dopolnitvama. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podţupanja predstavi dnevni red in predlaga razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče, zato 
predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem redu.  
Ob glasovanju je prisotnih 12 svetnikov, vsi z dvigom rok potrdijo naslednji dnevni red:  
Obravnava in sprejem dnevnega reda 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Poročila 

a.) poročilo ţupana,  
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta   
c.) poročila članov svetov zavodov  
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 27. redne seje 

3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta, 
4. Pobude in vprašanja 
5. Imenovanja člana v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2014,  
7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 
8. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 
 

Ad 2 Poročila 

a.) Poročilo župana 
Poročilo poda ţupan, poročilo so svetniki prejeli kot dodatno gradivo v pisni obliki.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega svet 
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K razpravi se ne prijavi nihče.  
c.) Poročila članov svetov zavodov 

Svetnik Humar poroča iz Sveta zavoda Goriška knjiţnica. Sprejeli so predlog programa dela 
zavoda s finančnim načrtom za leto 2014 in novo sistematizacijo zavoda. Ugotovili so, da 
občine ne izpolnjujejo vseh obveznosti do zavoda, razen MONG in Občine Renče-Vogrsko.  
 
Ţupan pove, da je Občina Miren-Kostanjevica zmanjšala sredstva za nabavo knjig, 
financiranje delovnim mest pa ostaja enako kot doslej. Tako navodilo je prišlo s strani 
drţave.  
 
Mauricij Humar predlaga, da se občine med seboj o financiranju zavoda dogovorijo.  
 

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 
Ţupan predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 27. redne seje.  
 
Svetnik Medvešček predlaga, da se poročilo ţupana razdeli na del, ki govori o aktivnostih 
ţupana med sejama in so predmet obravnave na sami seji in na del poročila, kjer ţupan v 
poročilu predstavlja pomembne dogodke v občini. Sedaj so zelo pomembne informacije 
pomešane med naštevanje vseh dogodkov. Razpravlja še o dostavljanju zapisnika zbora 
občanov ter o sprejemanju sklepov zbora občanov. Misli, da bi morala občinska uprava 
opozoriti na pristojnosti in namen zbora občanov, občinska uprava bi morala občinski svet o 
sklepih zbora občanov ustrezno obvestiti. Občinski svet pa bi se glede sklepov zbora 
občanov opredeliti.  
 
Ţupan pove, da so v poročilu ločene investicije, dogodki, ki so v poročilu pa so pomembni 
dogodki, sicer bi jih bilo veliko več.  
 
Svetnik Muţina razpravlja o pritoţbi zoper kršenje javnega reda in miru v športnem parku 
Java v Orehovljah. Meni, da bi moral občinski svet o tem razpravljati, saj se tam dogajajo 
različne prireditve, tudi dvakrat tedensko, ko je za to sezona in razmere so, za tam 
stanujoče, nevzdrţne.  
 
Svetnik Cotič se strinja s predhodnikom, enaka problematika se dogaja v Opatjem selu. 
Pove, da so v roku ene ure trikrat klicali na policijo, ki pa se ni odzvala.  
 
Ţupan pove, da so poročilo policije dobili in je zajeto v poročilu, soglasja, ki jih je izdala 
občina pa so bila v skladu z zakonom.  
 
Podţupanja predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 9000-7/2013 
Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja 27. redne seje. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, vsi so glasovali ZA. 
 
Svetnik Medvešček ponovno opozori, da bi moral občinski svet zavzeti neko stališče do 
sklepov zbora občanov.  
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Svetnik Humar sprašuje ali bodo svetniki lahko razpravljali o poročilu glede izvedbe Eco 
festivala? 
 
Podţupanja pove, da so bili svetniki pozvani k razpravi, obširnejšo razpravo pa bodo lahko 
opravili pri pobudah in vprašanjih.  
 

Ad 3 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta 

Ţupan predstavi pregled realizacije sklepov, gradivo so svetniki prejeli v gradivu.  
 
Svetnik Medvešček opozori, da je bil odgovor na prvi sklep na prejšnji seji popolnoma enak. 
Obrazloţi zakaj je predlagal sprejem tega odloka, videti pa je, da so ponudniki, ki prodajajo, 
od vsepovsod in ne samo iz Občine Miren-Kostanjevica. Ga pa zanima na kakšni podlagi 
prodajajo.  
 
Svetnik Humar sprašuje glede akta o urejanju festivalov v občini.  
 
Ţupan pove, da ni realizirano.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 9000-7/2013 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 27. redne seje Občinskega 

sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 

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

Ad 4 Pobude in vprašanja 

Na povabilo podţupanje se je najprej k razpravi prijavil svetnik Humar in sprašuje glede 
prodaje na premičnih stojnicah na parkirišču ob mejnem prehodu v Mirnu. Pravi, da najprej je 
bilo rečeno, da bodo stojnice na voljo domačim proizvajalcem, sedaj pa na stojnicah 
prodajajo tuji proizvajalci, ki pa uporabljajo tudi ob dnevih, ki niso primerni za to (npr. 1. 
november). Zanima ga ali občina izdaja kakšna soglasja za prodajo. Svetnik razpravlja o 
cenah komunalnih odpadkov, nekatere občine povišanja cen namreč niso sprejele in ga 
zanima kaj to pomeni za Občino Miren-Kostanjevica? Podaja tudi pobudo, da se občinska 
uprava sestane s KS Orehovlje in KS Opatje selo, da bi se izognili teţavam, ki nastajajo pri 
organizaciji prireditev. Glede Ecofestivala pa meni, da bi se morala občina otepati takih 
prireditev, njegovo mnenje je tudi, da 35 ugotovljenih preprodajalcev na eni prireditvi ni malo. 
Glede zbora občanov KS Opatje selo se strinja s svetnikom Medveščkom, da bi moral 
občinski svet razpravljati o sklepih, ki so bili tam sprejeti.  
 
Ţupan pove, da občina izdaja soglasje za uporabo prostora za ponudnike kmetijskih 
izdelkov, soglasje je časovno omejeno. Občina daje prednost domačim ponudnikom, slednjih 
pa ni veliko. Glede cene komunalnih storitev pove, da bo večina občin povišanje sprejela. 
Pove pa, da v kolikor bo zaradi niţje cene prihajalo do izgube bodo morale občine pokrivati 
razliko v ceni.  
 
Aleš Vodičar, glede prodaje na premičnih stojnicah, dodaja, da kontrolo nad prodajo izvaja 
občinsko redarstvo v okviru svojih pristojnosti, sicer izvaja kontrolo trţni inšpektorat.  
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Svetnik Muţina sprašuje v kakšni fazi je gradnja mrliške veţice v Orehovljah? Dodatno pove, 
da se v obrtni coni v bliţini OŠ Miren sprehajajo otroci, na slednje so ga opozorili nekateri 
tamkajšnji podjetniki, saj je to za varnost otrok izredno neprimerno. Ponovno tudi opozori na 
problematiko parkiranja pri cerkvi v Mirnu. Pove, da je tam ob nedeljah velika zmeda, poleg 
tega pa tudi invalidi nimajo kje parkirati. Občina ima moţnost zagotoviti tam parkirna mesta, 
vendar k temu ne pristopi.  
 
Ţupan pove, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za mrliško veţico Orehovlje, glede 
sprehodov otrok pove, da bo opozoril ravnateljico. Glede parkirnih prostorov ponovno pove, 
da občina nima dostopa na tisto zemljišče, dogovarjajo pa se za pridobitev sluţnosti ali 
morebitno drugačno rešitev.  
 
Svetnik Medvešček vpraša ali se dogovarjajo o spremembi urnika zbirnega centra Miren, po 
informacijah direktorja Komunale je o tem moţno usklajevanje.  
 
Ţupan pove, da se o tem niso še pogovarjali, se pa bodo, še posebno v primeru, če bo 
potrebno zgraditi še en zbirni center.  
 
Svetnik Medvešček dodatno razpravlja še o problematiki prireditev, meni, da bi občina pri 
tem pomagala kot mediator ali pa mediacijo poišče. 
 
Ţupan pove, da sta problematiko obravnavali ţe obe krajevni skupnosti, bodo pa tudi sklicali 
sestanek.  
 
Svetnik Medvešček pove, da prihaja v javnosti do dezinformacij kaj se gradi v Mirnu, večina 
ljudi namreč misli, da nastaja dvorana. Meni, da je potrebno jasno vedeti kdaj bo prišla 
dvorana na vrsto. Razpravlja tudi o vprašanjih, ki so naslovljena na svetnike preko spletne 
strani in meni, da je zadeva nedorečena. Svetniki dobijo vprašanje, ne vedo pa ali je bilo to 
vprašanje bilo naslovljeno osebno nanje ali na občinski svet. Prav tako ni znano kaj je z 
odgovorom. 
 
Ţupan pove, da na večino vprašanj odgovorijo, na nekatera pa odgovor takoj ni mogoč.  
 
Aleš Vodičar pove, da je portal tako nastavljen, da vprašanja dobijo tudi svetniki, ki pa v veliki 
večini nimajo potrebnih informacij, da bi odgovor lahko podali. Moţnost je, da svetniki vseeno 
odgovorijo in občinska uprava odgovor objavi, lahko pa bi se vprašanja obravnavala na 
občinskem svetu in bi bil odgovor pripravljen na seji občinskega sveta. O tem pa se je ţe 
razpravljajo na občinskem svetu in je bil predlog za tako zastavljen portal podano na 
občinskem svetu.  
 
Svetnik Medvešček meni, da je za večino odgovorov pristojna občinska uprava oz. ţupan in 
obravnava vsakega vprašanja na občinskem svetu neprimerno.  
 
Podţupanja ne vidi nič spornega v takem sistemu zastavljanja vprašanj občanov.  
 
Svetnik Orel meni, da ni primerno, da vsi svetniki dobijo vprašanja. 
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Svetnik Ferfolja razpravlja o javnih prireditvah in meni, da je zadeva popolnoma jasna in tudi 
jasno normirana z zakonom. Potrebno pa je o tem obvestiti predsednike KS. Tudi glede 
sklepov sprejetih na zboru občanov meni, da je vse jasno, saj sklepi niso zavezujoči.  
 
Svetnik Muţina  opozori, da se izvaja akcija glede preprečevanja uporabe pirotehničnih 
izdelkov in meni, da bi morala občina tako akcijo podpirati in pozvati ljudi, da se taki izdelki 
ne uporabljajo.  
 

Ad 5 Imenovanja člana v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica 

Branko Orel, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, pove, da je 
komisija pripravila predlog o imenovanju in predlaga občinskemu svetu slednjega v sprejem.  
 
K razpravi se nihče ne prijavi. Podţupanja pove, da so svetniki gradivo prejeli ter predlaga 
glasovanje o naslednjem 
 

Sklep št. 014-0091/2013 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Glasbena 
šola Nova Gorica Stanka Mužino, Orehovlje 27 c, 5291 Miren. 

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

Ad 6 Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2014 

Aleš Vodičar poda obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
Poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo poda predsednik odbora Leopold Blaţič. 
Pove, da so člani odbora sprejeli sklep, da naj se kosila za uporabnike pomoči na domu 
pripravljajo v OŠ Miren in sprejem tega sklepa predlaga tudi občinskemu svetu.  
 
K razpravi se nihče ne prijavi. Podţupanja pove, da so svetniki gradivo prejeli ter predlaga 
glasovanje o naslednjem 
 

Sklep št. 122-0084/2013 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2014 

 
1. člen 

Občina Miren-Kostanjevica izdaja Centru za socialno delo Nova Gorica soglasje k zaposlitvi 
ene socialne oskrbovalke  preko programa javna dela, zaradi potrebe izvajanja storitve 
pomoč druţini na domu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih.    
 

2. člen 
Občina Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni storitve pomoč druţini na domu 
za leto 2014, ki znaša v 17,67 EUR na efektivno uro.  

 
3. člen 

Cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 4,00 EUR na efektivno uro (22,64% od 
polne cene storitve na efektivno uro).  
Cena storitve opravljene na dan nedelje se poveča za 40 %, na dan drţavnega praznika ali 
dela prostega dne pa za 50 %.  

4. člen 
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Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Miren Kostanjevica, 
uporablja pa se od 1.1.2014 dalje.  
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
Nato podţupanja predlaga sprejem še naslednjega  
 

Sklepa št. 122-84/2013 
Občinski svet sprejme sklep, da občinska uprava preveri možnost prevzema hrane za 

uporabnike pomoči na domu v kuhinji OŠ Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 

Ad 7 Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 

Uvodno obrazloţitev, ki je tudi sestavni del gradiva, poda ţupan.  
 
Svetnik Orel, na podlagi pooblastila svetnika Budina, poda poročilo iz Odbora za 
gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-0017/2013 
Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013. 

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

Ad 8 Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 

Uvodno obrazloţitev, ki je tudi sestavni del gradiva, poda ţupan.  
 
Svetnik Orel, na podlagi pooblastila svetnika Budina, poda poročilo iz Odbora za 
gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je odbor zavzel 
pozitivno stališče glede sprejema rebalansa za leto 2014, poleg tega pa odbor predlaga 
sprejem sklepa, da mora za vsako morebitno kreditno pogodbo soglasje podati občinski svet. 
Prav tako je odbor ugotovil, da občinski svet še vedno ni obravnaval primerjalne študije za 
vrtec Opatje selo.  
 
Ţupan dodatno obrazloţi še Načrt razvojnih programov in Načrt ravnanja s stvarnim 
premoţenjem. Obe obrazloţitvi sta sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se najprej prijavi svetnik Humar. Svetnik pravi, da je pričakoval, da bo v NRP-ju 
med osrednjimi projekti tudi nadaljevanje izgradnje kulturno-upravnega centra Miren. Pred 
časom so bili svetniki obveščeni, da mora biti projekt vključen v NRP, če se s projektom 
kandidira na razpis.  
 
Ţupan pove, da bodo projekti z rebalansom prerazporejeni, takrat bo tudi bolj jasno, kateri 
projekti se bodo lahko izvajali in s katerimi se bo lahko kandidiralo na razpise. V tem trenutku 
pa so v NRP vključeni projekti, ki so bili potrjeni z DIIP in IP.  
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Svetnika Humarja zanima še ali se bo energetska obnova OŠ Bilje izvajala ločeno za vrtec in 
šolo?  
 
Ţupan pove, da so na razpisu pridobili izvajalca za PGD in PZI, upajo pa tudi na gradbeno 
dovoljenje spomladi 2014. Projekt je smiselno peljati naprej saj so sredstva za šolo ţe 
pridobili na razpisu. Ţeleli pa bi si peljati obnovo šole in vrtca skupaj.  
 
Svetnik Humar prav tako sprašuje ali bo, pri vrtcu Opatje selo, teţava s sredstvi iz razpisa, 
če se ugotovi, da bo adaptacija ţe obstoječega vrtca bolj ekonomična.  
 
Ţupan pove, da so dobili tudi izračun za adaptacijo starega vrtca, ocena vrednosti je 
podobna kot za novogradnjo.  
 
Svetnik Cotič sprašuje ali ima občina ţe potencialnega kupca za staro karavlo v Novi vasi, 
saj se mu zdi ocena vrednosti dokaj visoka? 
 
Ţupan pove, da mora biti vsaka nepremičnina ocenjena, cenitev ne sme biti starejša od 6 
mesecev. Cenitev je tudi po njegovem mnenju nekoliko visoka.  
 
Svetnik Cotič pravi, da se primerjalna študija glede izgradnje vrtca v Opatjem selu vleče ţe 
dolgo časa. Meni, da bi morali o tem ţe razpravljati in zavzeti neko stališče. Sprašuje ali se 
čaka še kakšna analiza, sicer pa kolikor je obveščen je ţe ocenjena vrednost za 
novogradnjo, kakor tudi za adaptacijo starega vrtca.  
 
Ţupan pravi, da morajo iskati moţnosti tudi za dohodkovno stran, torej iz katerih virov bi 
lahko sredstva še pridobili, čakajo na 8. razpis na katerem bodo imeli vrtci prednost. 
Raziskujejo še moţnost nizkoenergetskega vrtca, ki dosega zelo nizke stroške vzdrţevanja. 
Pripravljene bodo štiri variante in o njih bo občinski svet razpravljal.  
 
Svetnik Medvešček pove, da je bilo pričakovati primerjalno analizo ţe veliko prej. O 
pasivnem vrtcu pa bi se bilo potrebno ţe prej vprašali ali je Občina Miren-Kostanjevica tista, 
ki si to lahko privošči. Samo zato, ker se na nekem razpisu pridobi nekaj sredstev investicija 
še ni upravičena. Pogledati je potrebno kaj je trenutno moţno in potem se je potrebno 
odločiti. Mogoče se je na tem mestu potrebno vprašati ali je vrtec v Opatjem selu upravičen. 
Upa pa si trditi, da obstaja še kakšna moţnost, ki je v tem trenutku sprejemljiva. Drugo 
vprašanje pa je imel glede KUC Miren, vendar ga je prehitel svetnik Humar. Misli, da je 
projekt, skupaj z OŠ Miren, ki mu pripada, da je zajet v NRP-ju do leta 2020.  
 
Ţupan ponovi, da bo v marcu ali aprilu 2014  bolj jasno kateri projekti bodo lahko v NRP-ju in 
za katera sredstva bo lahko občina zagotovila lastni deleţ.  
 
Svetnik Orel opozori na to, da je potrebno poskrbeti tudi za star vrtec v Opatjem selu, da ne 
bo stavba razpadala.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 007-5/2013-2 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o dopolnitvah 
Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 

2013-2014. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
V nadaljevanju svetniki glasujejo še o  
 

Sklep-u št. 007-0018/2013 
Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014. 

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

Sklep-u št. 9000-8/2013 
Pred sklenitvijo vsake kreditne pogodbe mora soglasje podati Občinski svet občine. 

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