OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 Miren
Občinski svet
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v torek, 20.05.2008 ob 18.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Stanko Mužina, Bogdan
Jazbec, Darjo Spačal (pristopi ob 18:05 uri), Jožef Stepančič, Aleš Batistič, Stojan Cotič,
Stanko Mužina, Peter Budin, Matjaž Nemec, Adrijan Spačal, Fabjan Vičič in Branko Orel.
Opravičeno odsoten: Benjamin Klančič.
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, Andreja Cajhen (pri Ad 6,
Ad 7 in Ad ), Blanka Gaber (pri Ad 5).
Predstavnice medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Zdenka Tomulič (Radio
Koper), Aleksandra Jug (TV Primorka).
Podžupan pozdravi prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 12 svetnikov, ter da je s tem
sklepčnost zagotovljena.
Predlaga obravnavo in potrditev zapisnika 11. redne seje. Predstavi vsebino slednjega in
predlaga razpravo.
Pripomb na zapisnik prisotni svetniki niso imeli, zato je podžupan predlagal glasovanje. Ob
glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, svetnik Vičič ni glasoval.
(svetnik Medvešček pristopi ob 18:03 uri).
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupan predlaga razpravo.
Svetnik Medvešček predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, in sicer, da se
10. točka premakne na 4. točko. To predlaga, da je navedena točka na koncu in bodo
svetniki utrujeni in ne bodo mogli razpravljati.
Podžupan predlaga glasovanje o predlogu svetnika Medveščka. Glasovalo je 13 svetnikov, 3
svetniki so glasovali ZA, ostali so glasovali PROTI, tako predlog ni bil sprejet.
V nadaljevanju podžupan predlaga glasovanje o dnevnem redu, kot je bil predlagan.
Glasovalo je 13 svetnikov, 8 jih je glasovalo ZA, ostali so glasovali PROTI. Tako je bil sprejet
naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
4. Obravnava predloga in sprejem Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008
(drugo branje),
5. Informacija o javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev
prostorskega plana občine Miren-Kostanjevica
6. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (prvo branje),
7. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prvo branje),
8. Obravnava predloga in sprejem Odloka o gospodarskih javnih službah v občini MirenKostanjevica (prvo branje),
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9. Obravnava predloga in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren -Kostanjevica
(prvo branje),
10. Obravnava predloga in sprejem Sklepa o soglasju k spremembi osnutka dogovora o
pripravi RPN za realizacijo projekta ČN ob Vrtojbici,
11. Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji nepremičnin,
12. Pobude in vprašanja svetnikov.
(Svetnik Budin pristopi ob 18:05 uri).
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika
Podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklepu
Imenujeta se overitelja zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine MirenKostanjevica in sicer:
1. Spačal Darjo in
2. Spačal Adrijan.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 3 Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta
Svetnikom je bilo predloženo poročilo o delovanju od novembra 2007 do aprila 2008.
Dodatno župan poda še informacijo o aktivnostih glede namakalnega sistema Vogršček.
Svetnik Medvešček postavi dve vprašanji, in sicer:
- Kakšna pogodba je bila podpisana za Cerje z družbo Primorje, d.d..?
- Kakšno problematiko v zvezi z kohezijskimi skladi so obravnavali na nadzornem
odboru družbe Vodovodi in kanalizacija?
Župan pove, da je to pogodba sklenjena na podlagi kandidiranja na razpis za regijske
razvojne vzpodbude v letu 2007. Pri kohezijskih skladih pa pove, da so obravnavali
problematiko glede vodovod Mrzlek, za občino Ajdovščina, Nova Gorica in Brda. Gre za
projekt, kjer bodo pridobivali sredstva iz evropske skupnosti, države ter tudi sredstva občin.
Tukaj pa je upravičen strošek tudi DDV v višini 20 %.
Svetnik Budin sprašuje zakaj v poročilu piše javno naročilo za Cerje? Zanima ga tudi ali je že
sklenjena pogodba tudi za del sredstev, ki jih bodo pridobili iz strukturnih skladov. Sicer je
občina sklenila pogodbo in za to nima finančnega kritja.
Župan pove, da so za potrebe razpisa za RRP izpeljali postopek javnega naročila.
Pričakujejo pa tudi podpisano pogodbo iz Ministrstva za kulturo in so tam sredstva
garantirana.
Nadalje podžupan predlaga poročanje iz odborov in komisij.
Komisija za mandatna vprašanja: podžupan pove, da komisija v vmesnem času ni zasedala.
Statutarno-pravna komisija: Adrijan Spačal pove, da komisija v času od prejšnje seje ni
zasedala, je pa zasedala v začetku aprila, ko so obravnavali predlog odloka o gospodarskih
javnih službah in predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave, kar bodo obravnavali
danes. Pove, da so imeli na svetu zavoda ZD zobozdravstvo in pove, da je postal predsednik
sveta zavoda.
Svetnik Budin pove, da je na prejšnji seji podal pobudo in prosi, da to obravnavajo na
statutarno-pravni komisiji. Gre za to, da je postavil vprašanje kdo odloča o cestnem režimu
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na lokalnih cestah. Dosedaj je odločal župan, to pa v statutu ni eksplicitno opredeljeno. Meni,
da bi o tem moral odločati občinski svet, ter naj se statutarno-pravna komisija o tem opredeli
in pred v obravnavo tudi občinskemu svetu. Vzpostavi zopet problem ceste čez Lasec, ki je
za promet zaprta. Zaradi tega opaža slabši prometni režim v Mirnu in posledično tudi
prometno varnost.
Odbor za gospodarstvo in proračun: svetnik Jazbec pove, da se odbor v vmesnem času ni
sestal, čeprav misli, da bi se moral glede na to, da se proračun občine še vedno obravnava.
Odbor za okolje in prostor: svetnik Batistič pove, da se odbor ni sestal, je pa predvidena seja
za 11.06.08.
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in teh. kulturo: svetnik Nemec pove, da se odbor ni sestal, se
je pa v preteklem tednu sestala komisija za odpiranje vlog prispelih na razpis za šport. Pove,
da je prispelo 21 vlog, od teh je bila samo ena v celoti zavrnjena, ker društvo ni imelo sedeža
v naši občini. Imajo pa napovedano sejo še za odpiranje vlog prispelih na razpis za kulturo.
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo: svetnik Cotič pove, da se odbor ni sestal, pove pa,
da so imeli svet zavoda ZD osnovno varstvo, ko so obravnavali več dokumentov. Poda
krajše poročilo.
Odbor za kmetijstvo: svetnik Medvešček pove, da so od ministrstva dobili še dodatno
zahtevo, da se sredstva še dodatno razdelajo po letih in dejavnostih, strokovne službe
občine sedaj to pripravljajo. To je potrebno narediti do leta 2013.
Odbor za turizem: svetnik Spačal pove, da se odbor v vmesnem času ni sestal.
Odbor za mladinska vprašanja: tudi ta komisija se ni sestala, prav tako pa tudi odbor za
sodelovanje s sosednjimi občinami in komisija za pripravo občinskih glasil.
Ad 4 Obravnava predloga in sprejem Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto
2008 – drugo branje
Župan poda obrazložitve amandmajev, glede na to, da obrazložitve proračuna je podal že na
prejšnji seji. Amandmaji so v pisni obliki sestavni del gradiva.
Podžupan v nadaljevanju predlaga glasovanje o amandmajih, in sicer:
Amandma št. 1
Postavka št. 02002010 – stroški sejnin – nadzorni odbor se poveča za 1.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Amandma št. 2
Postavka št. 06003070 – občinske skupne službe se poveča za 3.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Amandma št. 3
Postavka št. 15002030 – priprava investicijske dokumentacije se poveča za 60.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Amandma št. 4
Postavka št. 16002030 – Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren se poveča za 10.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika nista glasovala.
Amandma št. 5
Doda se nova postavka št. 16002040 – širokopasovno omrežje v višini 10.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika nista glasovala.
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Amandma št. 6
Postavka št. 16004020 – pokopališče Miren se poveča za 20.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika nista glasovala.
Amandma št. 7
Postavka št. 20003030 – pomoč na domu – Center za socialno delo se poveča za 17.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika nista glasovala.
Amandma št. 8
Postavka številka 16009010 – nakup zemljišč se zmanjša za 121.000 €
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, 2 svetnika nista glasovala.
Svetnik Medvešček opozori, da v poslovniku je določeno, da mora župan opredeliti glede
vseh pripomb, danih na prvi obravnavi proračuna, potem sledi 10-dnevni rok, da lahko
svetniki dajo pisnih amandmajev proračuna, poleg tega lahko tudi na drugi obravnavi svetniki
podajo amandmaje. Župan se je dolžan glede vseh teh pobud (ustnih ali pisnih) opredeliti,
sam je dal pobudo, ki je župan ni upošteval. Že večkrat je imel tudi pripombe na vodenje
razprave.
Župan pove, da so se dogovorili o tej zadevi na kolegiju. Svetniku Medveščku pove, da
njegova pobuda ni bila amandma, saj je predlagal spremembo razvojnih programov, kamor
pa niso vključili nobene investicije, ki ni imela DIP-ov. Predlaga, da se to stori za naslednje
leto. V letošnjem letu so vključili kanalizacijo čez Lasec, za kar so izdelali DIP-e in kandidirali
na razpis.
Svetnik Medvešček opozori, da vsak svetnik pričakuje, da se župan na njegove pobude
odzove in opredeli. Predlagal pa je zadeve, ki se vlečejo že več let. Pove, da ni zadovoljen s
proračunom, načrt razvojnih programov pa je nesprejemljiv, pričakoval pa je tudi razlago
druge obravnave proračuna, ki pa je ni dobil. Razpravlja še o proračunu ter o investiciji
Osnovna šola Miren.
Župan obrazloži, da so v letu 2006 pridobili zemljišče, da bodo lahko širili telovadnico. V
lanskem letu so pridobili idejno rešitev za nadstandardno telovadnico, ter se odločili, da se
zunanje površine preselijo na del Ostroga. Predvideva, da bodo do poletja potrdili idejno
rešitev za šolo in telovadnico in bo šlo v izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Svetnik Budin pravi, da bi moral biti načrt razvojnih programov predfaza proračuna, ker je
proračunsko gradivo preobsežno, da se obravnava v enem sklopu. Meni pa, da je potrebno
omejiti investicije, ki se vključujejo v načrt razvojnih programov.
Župan pove, da bodo v naslednjih letih morali vključiti še več investicij, ne glede na višino.
Svetnik Mužina pove, da niso bili nikoli seznanjeni s tem, da bo občina jemala poroštvo za
investicijo Bilje II. faza, za dela, ki so bila opravljena v lanskem letu.
Župan pove, da je bilo to pojasnjeno na Odboru za gospodarstvo, gre pa za investicijo v
dolžini 500 dni, kljub temu, da so bila dela zaključena prej. Za tretjo fazo pa pove, da
pričakuje, da bo razpisana v letošnjem letu, zato pa potrebujejo določen del denarja, kot
partnerji državi.
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Svetnik Cotič razpravlja tudi o načrtu razvojnih programov. O investiciji na Cerju vpraša zakaj
se bo investicija vlekla do 2010 in ali bodo sredstva zadostovala za zaključek projekta. Glede
obvoznice mimo Vrtojbe sprašuje ali je možno, da bo zaključek pred letom 2009. Zanima ga
tudi, zakaj je za vrtec Opatje selo namenjenih tako malo sredstev, v primerjavi z Biljami.
Razpravlja še glede krožišča v Mirnu in investicijskega vzdrževanja vodovodov, kam so
namenjena ta sredstva.
Župan, glede Cerja pove, da bodo tudi v naslednjem letu pridobili še sredstva iz regionalnih
spodbud. Sredstva pa bodo zadostovala za končanje, razen kletnih prostorov, namenjenih za
muzej. Glede obvoznice župan pove, da bo zaključek II. faze v letu 2008 in upa, da bo
direkcija razpisala III. fazo v naši občini. Za vrtec Opatje selo pa pove, da bodo v letošnjem
izbrali izvajalca za pripravo načrta, v naslednjem letu pa bi lahko začeli z izgradnjo. Glede
krožišča Miren pove, da nima gradbenega dovoljenja in slednje tudi ni potrebno. Pove, da
bodo od države dobili veliko sredstev za ceste in misli, da ni smiselno pričakovati še dodatna
sredstva. Glede investicijskega vzdrževanja vodovodov pove, da so sredstva namenjena za
Opatje selo, in sicer za prireditveni prostor in ob cesti do svetnikove parcele.
K razpravi se ni prijavil več nihče zato je podžupan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Sprejme se predlog Odloka o proračunu za leto 2008 v drugem branju z vključitvijo
sprejetih amandmajev.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA, ostali niso glasovali, tako je bil
sklep sprejet.
Ad 5 Informacija o javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Miren-Kostanjevica
Blanka Gaber poda obrazložitve glede razgrnjenega plana, obrazložitve so sestavni del
gradiva.
Svetnik Nemec predlaga, da se v spremembo plana vključijo tudi nogometna igrišča.
Blanka Gaber pove, da so društva vložila pobudo za spremembo.
Svetnica Faganeli predlaga, da se za spremembo upošteva tudi zemljišče pri mejnem
prehodu, ki naj bo zazidljivo.
Župan tudi potrdili, da je to že vključeno v spremembo plana.
Ad 6 Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (prvo branje)
Andreja Cajhen poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.
Svetnik Budin meni, da je statutarno-pravna komisija zakomplicirala in ne soglaša z
pripombami. Meni, da se je potrebno, glede glasovanja v svetu zavoda, zgledovati po
Glasbeni šoli, kjer to zelo lepo teče že vsa leta.
Svetnik Medvešček pove, da so določbe, ki niso v soglasju z zakonom, zato so s pripombami
samo opozorili na pomanjkljivosti. Sicer se lahko strinja s tem, da so glede drugih notranjih
aktov zavodov naredili napako, vendar je nerazumljivo, da zavod nima, poleg akta o
ustanovitvi, nobenega drugega akta.
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Svetnik Budin opozori, na 11. člen odloka, v delu o imenovanju članov v svet zavoda, kjer
pravi, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Brda lahko imenujeta svojega predstavnika. S
tem, pravi, se ne more strinjati in predlaga, da se umakne obravnava iz dnevnega reda. Vse
občine naj imajo predstavnika v svetu zavoda, le glasovalne pravice ne morejo imeti vse.
Zelo jasno je opredeljeno to pri Glasbeni šoli.
Župan predlaga, da to sprejme v prvem branju in se upošteva pripombe za drugo branje.
Podžupan tako predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica v prvem branju, vključno s predlogi
sprememb statutarno-pravne komisije, razen predlagane spremembe v 36. členu, kjer
naj se črtata besedi »lahko«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 7 Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prvo branje)
Andreja Cajhen poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.
Podžupan odpre razpravo, vendar se nihče ni prijavil, tako predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica v prvem branju, vključno s predlogi
sprememb statutarno-pravne komisije, razen predlagane spremembe v 36. členu, kjer
naj se črtata besedi »lahko«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 8 Obravnava predloga in sprejem Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Miren-Kostanjevica (prvo branje)
Andreja Cajhen poda obrazložitve predloga odloka, ki so sestavni del gradiva.
Svetnik Budin sprašuje glede 6. alineje, 5 člena odloka, zanima ga ali Komunala d.d. ni javno
podjetje, ali se namerava privatizirati. Zanima ga kakšna je statusna razlika med Vodovodi in
Komunalo ?
Andreja Cajhen opozori, da v zakonu je opredeljeno, da tudi če je podjetje opredeljeno kot
javno podjetje ne izvzema podelitve koncesije.
Župan pove, da Vodovodi so javno podjetje, kjer so občine večinski lastnik, Komunala pa je
delniška družba in so občine lastnice do 36 %. Tako da bo potrebno v prihodnje razpisati
koncesijo, ki jo nalaga zakon. Lastnica odlagališča v Stari Gori je MONG z njim upravlja
Komunala Nova Gorica, občine pa vlagajo sredstva v odlagališče.
Svetnik Budin predlaga, da se v 5. členu odloka doda stavek: »Koncesija se podeli s
sklepom občinskega sveta«. Komentira pa še cilje tega odloka, glede oskrbe s pitno vodo.
Meni, da ta odlok tega ne bo zagotavljal, to se lahko zagotavlja prek predstavnika v
nadzornem svetu obeh oskrbovalcev.
K razpravi se ni prijavil več nihče.
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Župan predlaga, da se upošteva predloga svetnika Budina, ter da se združi 1. in 2. branje in
se predlog odloka sprejme.
Podžupan tako predlaga glasovanje o predlogu svetnika Budina, in sicer
V 5. člen se doda stavek: »Koncesija se podeli s sklepom občinskega sveta«.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagano dopolnitev.
Podžupan predlaga še glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Sprejme se predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kostanjevica v 1. in 2. branju skupaj.

Miren-

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 9 Obravnava predloga in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica
Aleš Vodičar poda obrazložitve predloga odloka, ki so sestavni del gradiva.
Svetnik Jazbec pravi, da je v Občini Šempeter-Vrtojba je že zaposlen en inšpektor in ga
skrbi, da se dogovora ne bodo držali in bo ta postal kar vodja medobčinske uprave.
Naslednja stvar, ki ga skrbi je ta, da kakšno zagotovilo imajo, da bodo, v sorazmerju s
finančnim vložkom in pogodbo, bila tudi opravljena dela za naši občini.
Aleš Vodičar pove, da je bilo res soglasje doseženo, da bo vodja pravnik s pravosodnim
izpitom, k zaposlitvam pa bo moral dati župan soglasje.
Svetnik Jazbec opozori, da bo župan lahko preglasovan. Zanima ga tudi kakšne pripombe
sta imeli ostali občini na njihove vsebinske pripombe.
Župan pove, da je to prvo branje in se bodo še usklajevali. Dodatno pove, kakšne aktivnosti
so že tekle dosedaj glede skupne občinske uprave.
Svetnik se tudi sprašuje kakšna bo realizacija za našo občino.
Župan pove, da bo izdelan načrt. Sicer pa meni, da bo zelo velik problem nastal s kadri.
Svetnik Spačal Adrijan meni, da je medobčinska uprava smiselna, že iz finančnega vidika.
Podžupan predlaga, da se določi 10-dnevni rok za pripombe, to je do vključno 01.06.2008.
Svetnik Budin predlaga, da se v 10. členu doda stavek, da se vsako leto določa razmerje
financiranja glede na število prebivalcev na dan 31.12. preteklega leta.
Na vprašanje svetnika Cotiča, Aleš Vodičar glede zaposlovanja v skupni občinski upravi
pove, da bo kadrovski načrt sprejemal občinski svet.

K razpravi se ni prijavil več nihče, zato je podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
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Sklep–u
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica v
prvem branju, upoštevajoč pripombo, da se v 10. členu doda 2. odstavek, ki se glasi:
»Razmerje se določa vsako leto, glede na število prebivalcev na dan 31.12. preteklega
leta.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno podprli predlagani sklep.
Ad 10 Obravnava predloga in sprejem Sklepa o ukinitvi javnega dobra
Andreja Cajhen pove, da so sklep o prodaji te nepremičnine na občinskem svetu že potrdili,
parcela pa je zemljiško-knjižnih podatkih javno dobro in je potrebno zato izdati odločbo, na
podlagi sklepa občinskega sveta o ukinitvi javnega dobra.
K razpravi se ni prijavil ničhe, zato je podžupan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep–u
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parcela 600/6, 129 m2.
II.
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa neha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina
Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno podprli predlagani sklep.
AD 11 Obravnava predloga in sprejem Sklepa o soglasju k spremembi osnutka
dogovora o pripravi RPN za realizacijo projekta ČN ob Vrtojbici
Župan poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.
Svetnik Medvešček povzame aktivnosti, ki so se odvijale dosedaj. Pravi, da ga sicer
sprememba v prvem odstavku člen ne moti, moti pa ga drugi odstavek, ker ne ve za kakšno
pooblastilo gre. V obrazložitvi ministrstva je jasno, kako naj se to izpelje. Meni, da je to velika
sprememba, strinja pa se za spremembo v prvem odstavku.
Župan pove, da je to pooblastilo, da se lahko začnejo aktivnosti oz. postopek, da so lahko
prišli v državni program. Te aktivnosti vključujejo tudi nabavo zemljišč, za kar so pooblastili
družbo Vodovodi in kanalizacija.
Svetnik Medvešček vztraja, da kljub temu datumi ne ustrezajo, saj je bilo pooblastilo
podpisano 19.07. za aktivnosti, ki jih določa 20. člen pravilnika, ki je bil sprejet v oktobru
2007.
Svetnik Budin meni, da če je to pooblastilo županov, ne more občinski svet tega potrjevati.
Svetnik Jazbec meni, da je naš župan še vedno podpisnik, po prejšnjem sklepu, dokler se ga
ne prekliče.
Svetnik Spačal Adrijan meni, da se lahko besedilo »na podlagi pooblastila z dne 19.07.2007«
črta.
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Svetnik Medvešček vztraja, da se pusti samo prvi odstavek in ostale se črta, ker so bistveno
spremenjeni.
Svetnik Vičič se strinja s svetnikom Spačalom, da se črta del besedila.
Podžupan predlaga glasovanje o predlogu sklepa svetnika Medveščka, in sicer, da se črtata
drugi in tretji odstavek, ostane samo prvi odstavek, ki se glasi: »Pripravljavec
Regionalnega prostorskega načrta za ČN ob Vrtojbici sta občini Miren-Kostanjevica in
Šempeter-Vrtojba.«
Glasovalo je 14 svetnikov, 5 jih je glasovalo ZA, ostali so glasovali PROTI. Sklep ni bil
sprejet.
V nadaljevanju podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
S K L E P- u
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s spremembo osnutka dogovora o pripravi
regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »izgradnja skupne čistilne naprave
ob Vrtojbici z dograditvijo kanalizacijskega sistema« za potrebe dela Mestne občine Nova
Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba ter dela Občine Miren-Kostanjevica, in sicer spremeni se 8.
člen dogovora, ki naj se glasi:
»Pripravljavec Regionalnega prostorskega načrta za ČN ob Vrtojbici sta občini MirenKostanjevica in Šempeter-Vrtojba.
Pripravljavca pooblastita javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za
izvedbo nalog, opredeljenih v 20. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
Regionalnega prostorskega načrta.
Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. bo pri pripravi Regionalnega
prostorskega načrta tesno sodelovalo s pripravljavcema, o poteku priprave pa redno
obveščalo vse podpisnice tega Dogovora.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 9 jih je glasovalo ZA, ostali so glasovali PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Ad 12 Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji nepremičnine
Župan poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva.
(Adrijan Spačal zapusti sejo ob 20:40 uri)
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je podžupan predlagal glasovanje. Glasovalo je 13
svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval. Tako so sprejeli naslednji
SKLEP
o prodaji parcele št. 603/5 k. o. Bilje (neplodno v izmeri 64 m2)
I.
Karlu Šuc, Bilje 89, 5292 Renče, se nepremičnina parc. št. 603/5 k. o. Bilje, ne proda.
Ad 13 Pobude in vprašanja svetnikov
Svetnik Jazbec pravi, da sicer ni glasoval o proračunu, vendar predlaga, da se pravnoformalno odlok uskladi s statutom in poslovnikom. Opozori še na Odlok o turistični taksi, da
so uporabniki dobili samo odlok, vendar podatki o računu in sklicu so bili pomanjkljivi. Prosi,
da se to reši.
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Svetnik Mužina pravi, da ga čudi, da predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun o
proračunu ni glasoval, sprašuje zakaj je tako ? Svetnike povabi na Praznik špargljev v
Orehovljah ter na koncert pevskih zborov.
Svetnik Jazbec pove, da je že povedal zakaj se je tako odločil. Pove, da je bil občinskemu
svetu predložen proračun, ki je bil drugačen od tistega, ki so ga na odboru za proračun
obravnavali in potrdili.
Svetnik Cotič sprašuje glede hiše Bilje 151, ki je bila prodana v lanskem letu. Opozori še na
problematiko nepremičnine iz Opatjega sela. Opozori še na ureditev krožišča v Rožni dolini
in predlaga, da župan predlaga županu Nove Gorice, da se krožišče lepše uredi.
Župan pove, da je bila hiša prodana na javni dražbi.
Svetnik Medvešček pravi, da obžaluje, da je proračun na tak način izglasovan, meni, da je
prišlo do kršitve poslovnika.
Seja se je zaključila ob 20:50 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Zlatko Martin Marušič

Overitelja:
Spačal Adrijan

Spačal Darjo
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