OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 Miren
Občinski svet

osnutek
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 29. februarja 2012 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica

Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine, in sicer: Mojca Merkun, Fabjan
Vičič, Branko Orel, Stanko Mužina, Leopold Blažič, Zvonko Ferfolja, Benjamin Klančič, Mauricij
Humar, Vojko Urdih, Matjaž Nemec, Silvester Medvešček, Aleš Batistič, Tihomil Pahor in Peter Budin.
Svojo odsotnost je opravičil: Stojan Cotič
Na seji sta bili prisotni tudi: Nevenka Lipičar in Ana Prosen
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Karin Zorn (Radio Koper).
Seja se je pričela ob 18. uri.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Sejo je vodila podžupanja Občine Miren-Kostanjevica, ki je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je
sklepčnost zagotovljena.
Najprej predlaga razpravo in sprejem zapisnika 12. redne seje.
K razpravi se je najprej prijavil svetnik Medvešček, predlaga naslednje:
- zapisniku naj se priloži tudi poročila svetnikov, ki so bila podana pri točki poročila
predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov
- razprava podžupanje v zadnjem odstavku druge strani naj se popravi in zapiše, da občinska
uprava upošteva vsebinske spremembe, to zadevno naj se popravi tudi sprejeti sklep na
naslednji strani zapisnika
- kot zaključek razprave pri peti točki dnevnega reda je razumel izvajanje župana, da bi bilo
vseeno potrebno pripraviti plan sanacijskih in vzdrževalnih del reke Vipave in slednje
posredovati pristojnemu ministrstvu in koncesionarju in bi bilo potrebno to poročilo vključiti v
plan dela občinskega sveta.
Dodatno meni, da bi bilo smiselno zapisnik najprej dopolniti z njegovimi pripombami in ga sprejeti na
naslednji seji.
Podžupanja predlaga glasovanje o svetnikovih predlogih, in sicer:
Sklep št. 9000-0002/2012-5
Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta in članov svetov zavodov se pri točki
Ad 2 priložijo zapisniku,
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 4 svetniki so glasovali ZA, ostali niso glasovali, predlog je
bil tako sprejet.
Sklep št. 9000-0002/2012-6
Popravi se izvajanje podžupanje pri Ad4, ki naj se glasi: »Po končani razpravi podžupanja
predlaga, da občinska uprava popravi slovnične napake in upošteva vsebinske spremembe.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, ostali niso glasovali, predlog je bil
tako sprejet.
Sklep št. 9000-0002/2012-7
V plan dela se vključi tudi pripravo plana sanacijskih in vzdrževalnih del reke Vipave in se ga
posreduje pristojnemu ministrstvu in koncesionarju.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 4 so glasovali ZA, 4 so glasovali PROTI, ostali niso
glasovali, predlog tako ni bil sprejet.
O zapisniku 12. redne seje ni razpravljal več nihče, zato podžupanja predlaga glasovanje o
naslednjem
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Sklep-u št. 9000-0002/2012-8
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 12. redne seje z dne 31.1.2012 s
pripombami
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 10 jih je glasovalo ZA, 3 svetniki so glasovali PROTI, 1
svetnik ni glasoval, zapisnik je bil sprejet s pripombami.

V nadaljevanju podžupanja predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer
Sklep št. 9000-0002/2012-9
Imenujeta se overitelja zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
in sicer:
1. Vojko Urdih in
2. Leopold Blažič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.
AD 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem dnevnem redu:
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
3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,
4. Predlog Odloka o cestah - druga obravnava,
5. Pobude in vprašanja,
6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2012,
7. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske,
8. Seznanitev z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA in tako sprejeli predlagani dnevni red.

Ad 2 Poročila
a.) Poročilo župana
Poročilo najprej poda župan, poročilo so svetniki prejeli tudi v pisni obliki, po sklicu seje.
b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta
V nadaljevanju podajo poročilo svetnik Fabjan Vičič iz Odbora za okolje in prostor in svetnik Vojko
Urdih iz Statutarno-pravne komisije.
c.) Poročila članov svetov zavodov
Poročajo svetnik Tihomil Pahor iz JZ zdravstveni dom – zobozdravstvo, svetnik Mauricij Humar iz
Sveta zavoda OŠ Miren in JZ Sveta zavoda Goriška knjižnica
Glede sestanka s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov razpravljata svetnik Medvešček in Župan,
glede poročila iz Statutarno-pravne komisije pa razpravljajo svetnik Medvešček, svetnik Urdih in
svetnik Nemec.
d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta
Župan po podanih poročilih predstavi tudi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta, gradivo
so svetniki prejeli in je sestavni del gradiva.
Svetnik Mužina opozori, da je na eni izmed prejšnjih sej podal pobudo, da se postavi na cesti v
Orehovljah pri športnem parku grbine za umiritev prometa.
Aleš Vodičar pove, da tega odgovora še nimajo, podali ga bodo, ko ga bodo imeli.
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Podžupanja predlaga tako sprejetje naslednjega
Sklepa št. 9000-0002/2012-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in vprašanja 12.
redne seje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA.

Ad 3 Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta dobili s sklicem seje.
Župan predstavi pregled realizacije sprejetih sklepov.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupanja predlaga v sprejem naslednji
Sklep št. 9000-0002/2012-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov
občinskega sveta 12. redne seje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA.
Ad 4 Predlog Odloka o cestah – druga obravnava
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta dobili s sklicem seje.
Poročevalki pri tej točki sta Nevenka Lipičar in Ana Prosen, ki podata uvodno poročilo k tej točki
dnevnega reda.
V nadaljevanju v razpravi sodelujejo: svetnik Medvešček, svetnik Blažič in svetnik Nemec.
Svetnik Blažič predlaga, da občinska uprava prouči križišča v KS Sela na Krasu in presodi stanje ali je
potrebna postavitev ustreznih prometnih znakov za ureditev teh križišč.
Podžupanja predlaga, da se pobudo svetnika Blažiča upošteva kot pobudo. Po končani razpravi pa
predlaga, da občinski svet sprejme naslednji
Sklep št. 007-0017/2011
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini MirenKostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA.
Ad 5 Pobude in vprašanja
K razpravi se najprej prijavi svetnik Mužina, zanima ga ali potekajo kakšne aktivnosti glede urejanja
tržnice v Mirnu.
Svetnik Vičič pove, da so na odboru za okolje in prostor dali pobudo, da občinska uprava poskuša
ponovno odkupiti zemljišče od župnije ob mejnem prehodu in se tam poskuša urediti tržnico.
Župan pove, da je cesta od mejnega prehoda proti Mirnu zelo obremenjena in se boji, da tam ne bodo
dobili soglasja za ureditev tržnice.
Svetnik Ferfolja predlaga, da se pri izračunu plačila za vrtec za starše upošteva tudi najem kredita za
rešitev stanovanjskega problema. Nekatere sosednje občine to že izvajajo in predlaga, da občinska
uprava prouči to možnost.
Svetnik Klančič najprej pohvali občinsko upravo, da je pridobila traso občinske ceste od Goriških
opekarn. Opozori, da je podal pobudo, da se 8. člen Odloka o proračunu spremeni. Glede na to, da
odgovora še ni dobil, predlaga, da občinska uprava pridobi mnenje parlamenta ali Računskega
sodišča ali je prav to, da si občinski svet omejuje pristojnosti.
Podžupanja ugotavlja, da k razpravi ni prijavljen več nihče in zato zaključi razpravo.
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Ad 6 Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2012
Obrazložitev poda najprej župan, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Obrazložitev nato poda še predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun, svetnik Budin. Poročilo je
v pisni obliki sestavni del gradiva.
V nadaljevanju razpravljajo: svetnik Ferfolja, svetnik Humar, svetnik Medvešček, svetnik Orel, svetnik
Budin, svetnik Vičič
Po sklicu seje so člani dobili naslednji amandma svetnika Medveščka in svetnika Humarja:
- Postavko pod 04: OB075-12-0009: Obnovo poslovnega prostora Miren 125 v vrednosti 10
000 EUR se ne realizira.
- Finančna sredstva se prenese na postavko 19- izobraževanje in sicer za: OB075-11-0009
Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren, tako, da se postavka iz 40 000 EUR poveča na 50 000
EUR.
Svetnik Medvešček pove, da predlagajo, da se poslovne prostore bivše občine nameni za delovanje
KS Miren in KS Orehovlje. Omenjeni prostori bi služili tudi za delovanje lokalnih društev in izvajanju
njihovih dejavnosti. Obnova poslovnih prostorov za samo nekatera društva na lokaciji Miren 125 (ob
pošti) se nam v tem trenutku zdi neprimerna in slaba rešitev. Ker nekateri člani občinskega sveta
menijo, da so prostori bivše občine neprimerni za invalide in starejše člane društva upokojencev
predlagamo, da se temu društvu dodeli poslovni prostor, ki ga sedaj uporablja KS Miren v pritličju
občinske stavbe. Finančna sredstva, ki bi jih namenili za ureditev poslovnih prostorov ob pošti pa bodo
veliko bolje uporabljena, če bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju šole v letu 2012.
Pri tem amandmaju župan meni, da so prostori na naslovu Miren 121 zelo primerni za starejše in
upokojence, imeli pa so tudi željo dobiti ta prostor. Misli, da vložek za dokončanje tega prostora ni tako
velik, da ga ne bi mogli izvesti. Glede šole pa pove, da je plan investicij in inv. vzdrževanje in nabav v
višini prb. 56.000 EUR, smatra, da bodo potrebna sredstva, če bo le mogoče, zagotovili do poletja, ko
bodo obravnavali drugi rebalans. Predlaga, da se amandma zavrne.
Svetnik Medvešček pravi, da v kolikor bodo sredstva šoli lahko zagotovili, in da župan meni, da je to
primerna rešitev, amandma umikajo.
V nadaljevanju razpravlja svetnik Orel, Župan, svetnik Humar, svetnik Medvešček, svetnik Budin,
svetnik Vičič, Aleš Vodičar in svetnik Klančič.
Svetnik Nemec zapusti sejo ob 20.00 uri, prisotnih je 13 svetnikov in sklepčnost je še vedno
zagotovljena.
Svetnik Orel predlaga, da se sprejme sklep, da je potrebno stari vrtec v Opatjem selu najprej prodati,
šele nato začeti z gradnjo novega vrtca.
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato podžupanja zaključi razpravo in predlaga glasovanje o
naslednjem predlogu:
Sklep-a št. 007-0006/2011
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2012
Ob glasovanju je prisotnih 13 svetnikov, 8 jih je glasovalo ZA, 3 svetniki so glasovali PROTI, sklep je
bil tako sprejet.
Podžupanja odredi 15 minutni odmor. V tem času predlaga, da se sestane Statutarno-pravna komisija
in zavzame stališče do predloga, da je potrebno sprejeti sklep o prodaji starega vrtca v Opatjem selu,
preden se prične z izgradnjo.
Odmor traja od 20.20 do 20.35 ure.
V nadaljevanje podžupanja predlaga glasovanje še o naslednjem
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Sklep-u št. 007-0006/2011
Župan mora takoj naročiti novo cenitev objekta stare šole v Opatjem selu in po pridobitvi
cenitve razpisati postopek za prodajo. Župan pred pričetkom izgradnje novega vrtca seznani
občinski svet z novonastalo finančno konstrukcijo in jo občinskemu svetu da v potrditev.
Prisotnih je 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Ad 7 Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske
Uvodno obrazložitev podata župan in Aleš Vodičar, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda tudi svetnik Urdih, poročilo komisije je sestavni del gradiva.
V nadaljevanju razpravlja samo svetnik Medvešček.
Glede na to, da bistvenih pripomb na vsebinski del odloka ni bilo, župan predlaga, da se združi 1. in 2.
obravnava predlaganega odloka.
Podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 007-0003/2012
Združi se 1. in 2. obravnava Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval proti.
Nato predlaga, da občinski svet sprejme naslednji
Sklep št. 007-0003/2012
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta
Severne Primorske
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval proti.
Ad 8 Seznanitev z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih
Uvodno obrazložitev poda Aleš Vodičar, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Podžupanja predlaga razpravo, v razpravi sodelujejo svetnik Humar, svetnik Budin, svetnik Klančič,
Aleš Vodičar in Župan.
Po zaključeni razpravi podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 007-0004/2012-1
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, vsi svetniki so glasovali ZA.
Seja se je zaključila ob 21.20 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Podžupanja:
Mojca Merkun

Overitelji:
Vojko Urdih

Leopold Blažič

Datum: 13.3.2012
Številka: 9000-0002/2012-4
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