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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 Miren 
Občinski svet          osnutek 

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

ki je bila 27. marca 2012 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine, in sicer: Peter Budin, Leopold 
Blaţič, Stojan Cotič Mojca Merkun,  Fabjan Vičič, Branko Orel, Stanko Muţina, , Zvonko Ferfolja, 
Benjamin Klančič, Mauricij Humar, , Matjaţ Nemec, Silvester Medvešček, Aleš Batistič, Tihomil Pahor 
in. 
 
Svojo odsotnost je opravičil: Vojko Urdih 
Na seji so bili prisotni tudi: Ana Prosen, Roberta Filipič (k Ad7 do Ad11), Kristjan Mlekuš (pri Ad5), 
Fabijana Medvešček (pri Ad6). 
Predstavniki medijev: Alenka Oţbot Klančič (Primorske novice), Zdenka Tomulič (Radio Koper). 
 
Seja se je pričela ob 18. uri. 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
 
Sejo je vodila podţupanja Občine Miren-Kostanjevica, ki je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je 
sklepčnost zagotovljena.  
 
Ob 18:02 pristopi svetnik Mužina, prisotnih je 14 svetnikov.  
 
Podţupanja najprej odpre razpravo o zapisniku 13. redne seje.  
K razpravi se je najprej prijavil svetnik Medvešček, predlaga naslednje:  

- Njegova razprava v 6. odstavku na 4. strani zapisnika naj se glasi: »Svetnik Medvešček pravi, 
da v kolikor ţupan obljublja sredstva za investicijsko vzdrţevanje šole, in če ţupan meni, da je 
dodelitev občinskih prostorov ob pošti društvu upokojencev primerna rešitev, amandma 
svetnika umikata.« Obrazloţi, da so amandma umaknili, ker je ţupan zagotovil, da bodo 
sredstva za šolo zagotovljena z drugim rebalansom, slednje pa iz napisanega ne izhaja.  

 
Podţupanja predlaga glasovanje o svetnikovih predlogih, in sicer:  

Sklep št. 9000-0003/2012 
Popravi se 6. odstavek na 4. strani, ki naj se glasi: »Svetnik Medvešček pravi, da v kolikor 
župan obljublja sredstva za investicijsko vzdrževanje šole, in če župan meni, da je dodelitev 
občinskih prostorov ob pošti društvu upokojencev primerna rešitev, amandma svetnika 
umikata.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 6 svetnikov je glasovalo ZA, 5 svetnikov je glasovalo 
proti, ostali niso glasovali. Sklep je bil sprejet.   
 
Svetnik Medvešček dodatno opozori zapis o razpravi glede sestanka s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS in meni, da je pomanjkljivo, saj je on postavil konkretno vprašanje in ţupan konkreten 
odgovor. Prav tako opozori, da je zabeleţena pobuda svetnika Blaţiča pri Ad4, ki pa k tej točki niti ne 
spada. Pri Ad 7 pa pove, da je imel zelo tehten razlog oziroma pomislek za zdruţitev 1. in 2. 
obravnave odloka, saj niso bili v časovni stiski in so morale odlok sprejeti še ostale občine. Pravi, da 
se lahko zgodi, da bodo morali odlok ponovno obravnavati, v kolikor bodo katere izmed občin sprejele 
morebitne spremembe.  
 
Glede pobude svetnika Blaţiča podţupanja pove, da pobuda svetnika mora biti zabeleţena, ne glede 
pri kateri točki jo je podal. Glede sprejemanja Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne 
Primorske pa podţupanja pove, da je bila o odloku opravljena razprava in sprejet sklep o zdruţitvi 
obeh branj.  
 
O zapisniku 13. redne seje ni razpravljal več nihče, zato podţupanja zaključi razpravo in predlaga 
glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-0003/2012 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme zapisnik 13. redne seje z dne 29.2.2012 s 
sprejeto pripombo. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval, zapisnik je bil 
sprejet s pripombo. 
 
V nadaljevanju podţupanja predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-0003/2012- 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

in sicer: 
1. Tihomil Pahor in 
2. Stojan Cotič. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 
 
AD 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Podţupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje in pove, da predlagajo 
spremembo dnevnega reda. Potreba po spremembi je nastala naknadno, saj bo predsednik 
Statutarno-pravne komisije več časa odsoten in je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga sprejem predlaganega sklepa. Predlagajo, da se 4. točka preimenuje in razširi, in 
sicer:  

Sklep št. 9000-0003/2012 
4. točka naj se glasi:  Predloga za imenovanja:   

a) (pdf) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije 
b) (pdf) Predlog za imenovanje namestnika predsenika Statutarno pravne komisije 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Podţupanja odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.  
K razpravi se najprej prijavi svetnik Medvešček in sprašuje zakaj na dnevnem redu ni točke glede 
investicijskega programa KUC II. Faza? 
 
Ţupan pove, da bo obrazloţitev podal pri poročilu, ter da ni objavljenega razpisa.  
 
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem dnevnem redu:  
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  

3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,  
4. Predloga za imenovanja:   

c) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije 
d) Predlog za imenovanje namestnika predsenika Statutarno pravne komisije 

5. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2011, 
6. Delovanje LAS-a JZ dela Severne Primorske, 
7. Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč druţini na domu za leto 2012, 
8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini 

Miren-Kostanjevica 
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 

programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-
Kostanjevica 

10. Predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica, 
11. Predlog Letnega program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012 
12. Obvestilo Ministrstva za finance o sklepu Vlade Republike Slovenije  
13. Predlog sprememb in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem za leto 2012  
14. Pobude in vprašanja 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA in tako sprejeli dnevni red s 
popravkom. 
 
Ad 2 Poročila  

a.) Poročilo župana 
Poročilo najprej poda ţupan, poročilo so svetniki prejeli tudi v pisni obliki, po sklicu seje.  

b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta 
Poročilo poda svetnik Klančič iz Komisije za občinske prireditve in občinsko glasilo na temo 
zapisnikov, objavljenih na spletnem portalu občine. Pove, da bo predlog podal pod točko 14. V 
nadaljevanju poda poročilo svetnik Humar iz Odbora za kulturno, šolstvo, šport in tehnično kulturo in 
pove, da so sprejeli sklep, da občinska uprava pripravi izobraţevanje za društva na temo razpisov. 
Svetnik Orel pa poroča iz Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na temo plačila 
občinskih funkcionarjev, pove, da so primerjali plačila pri sosednjih občinah in ugotovili, da so med 
najniţje plačanimi funkcionarji. Svetnikom razdeli analizo plačil v pisni obliki. Komisija je tudi sprejela 
pobudo, da statutarno-pravna komisija prouči oz. analizira delovanje komisij, v smislu, da bi se 
morebiti nekatere komisije zdruţilo.  

c.) Poročila članov svetov zavodov 
K razpravi se ni prijavil nihče.  

d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 
Ţupan po podanih poročilih predstavi tudi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta, gradivo 
so svetniki prejeli in je sestavni del gradiva.  
 
Na vprašanje svetnika Muţine glede postavitve grbin na cesti v Orehovljah, ţupan pove, da bo 
pobudo obravnavala komisija, ki bo imenovana na podlagi novega Odloka o občinskih cestah v Občini 
Miren-Kostanjevica.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, podţupanja predlaga tako sprejetje naslednjega  
 

Sklepa št. 9000-0003/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in vprašanja 13. 

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.  
Ţupan predstavi pregled realizacije sprejetih sklepov.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga v sprejem naslednji  
 

Sklep št. 9000-0003/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 

občinskega sveta 13. redne seje 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA.  
 
Ad 4 Predloga za imenovanja:   

a) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije 
b) Predlog za imenovanje namestnika predsednika Statutarno pravne komisije 

.  
a) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije 

Svetnik Orel pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela soglasno 
predlagani sklep.  
 
Razpravljal je svetnik Nemec.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil več nihče, zato podţupanja predlaga sprejem naslednjega  

 
Sklep-a št. 0111-0002/2012 

o imenovanju  kandidata za člana Razvojnega sveta regije 
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Kandidat Občine Miren kostanjevica za člana Razvojnega sveta regije je Ţupan Zlatko Martin Marušič. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 

b) Predlog za imenovanje namestnika predsednika Statutarno pravne komisije 
Svetnik Orel tudi pri tej točki predstavi stališče komisije, pove, da glede na to, da v statutu ni predviden 
podpredsednik komisije ali odbora in so zavzeli stališče, da bi bilo potrebno omenjeno vključiti v nov 
statut.  
 
Razpravljajo svetnik Nemec, svetnik Budin,  svetnik Medvešček, svetnik Nemec in svetnik Humar.  
 
Ana Prosen obrazloţi, da gre za začasno imenovanje, za čas odsotnosti predsednika.  
 
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato podţupanja predlaga sprejem naslednjega  

Sklep-a št. 0111-0002/2012- 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje, za čas odsotnosti predsednika Statutarno-

pravne komisije Vojka Urdiha, imenuje namestnika Matjaža Nemca. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, nihče ni bil proti.  
 
Ad 5 Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2011 
Varnostno poročilo, ki so ga svetniki dobili ob sklicu seje, predstavi komandir policijske postaje v 
Šempetru, gospod Kristjan Mlekuš.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem predlogu 

Sklep-št. 200-0001/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z varnostnim poročilom na območju 

Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Ţupan dodatno pove, da so na seji varnostnega sosveta sprejeli stališče, da se obvestijo  vsa 
gospodinjstva o nevarnosti vlomov, obravnavali pa so še nekaj aktualnih problematik.  
 
Ad 6 Delovanje LAS-a JZ dela Severne Primorske 
Podţupanja preda besedo Fabjani Medvešček, ki predstavi LAS. Predstavitev oz. poročilo v pisni 
obliki so dobili svetniki s sklicem.  
 
V razpravi sodelujejo svetnik Vičič, svetnik Medvešček, Ţupan, Aleš Vodičar, svetnik Muţina ter 
svetnik Budin.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u. 322-0007/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z delovanjem LAS-a JZ dela Severne 

Primorske 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Ad 7 Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2012 
Obrazloţitev poda Roberta Filipič, obrazloţitev je v pisni obliki sestavni del gradiva. Dodatno 
obrazloţitev poda tudi svetnik Blaţič, kot predsednik Komisije za zdravstvo in socialno varstvo. Pove, 
da je bila na komisiji podana pobuda, naj se na eno izmed naslednjih sej povabi vodjo centra »Klas«, 
da obrazloţi višino izračunane cene.  
Svetnik Nemec pove, da je tudi mnenje Statutarno-pravne komisije enako.  
 
Razpravljata svetnika Medvešček in Cotič.  
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Na predlog svetnika Medveščka, Roberta Filipič predlaga, da se izrek sklepa preoblikuje in se glasi, da 
je ceno predlagal Center za socialno delo Nova Gorica.  
 
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u. 122-0015/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno-

varstvene storitve pomoč na domu za leto 2012 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Ad 8 Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v 
Občini Miren-Kostanjevica 
Obrazloţitev poda Roberta Filipič, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
Dodatno obrazloţitev in mnenje Komisije za zdravstvo in socialno varstvo poda svetnik Blaţič, poročilo 
komisije je sestavni del gradiva. 
Svetnik Nemec pove, da je tudi Statutarno-pravna komisija predlagala ta predlog in ugotovila podobne 
pomanjkljivosti, kot Komisija za zdravstvo in socialno varstvo.    
 
Razpravljajo svetnik Medvešček, Svetnik Budin, svetnik Nemec, Aleš Vodičar, Svetnik Cotič 
 
Svetnik Budin opozori, da se ne more strinjati z 19. členom, ki pravi, da ţupan razpolaga sam s 
preostalimi sredstvi.  
 
Po opravljeni razpravi podţupanja predlaga glasovanje o naslednjih spremembah:  
   

Sklep št. 007-0005/2012 
V drugem stavku tretjega odstavka 17. člena se beseda “občina” zamenja z besedo “župan” 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagano.  
 

Sklep št. 007-0005/2012 
Črta se 19. člen v celoti, vsi naslednji členi se temu primerno preštevilčijo. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagano.  
 
V sprejem podţupanja predlaga tudi naslednji 

Sklep št. 007-0005/2012 
V 20. členu se doda nov, 4. odstavek, ki se glasi: “Odbor za socialno in zdravstveno varstvo 

mora biti o realizaciji porabljenih sredstev za tekoče leto seznanjen.« 
 
O predlogu razpravljajo Ana Prosen, svetnik Medvešček, podţupanja in svetnik Nemec, svetnik Budin 
in svetnik Humar.   
 
Podţupanja predlaga glasovanje, prisotnih je 14 svetnikov, 4 svetniki so glasovali ZA, 7 svetnikov je 
glasovalo proti, pripomba ni sprejeta.  
 
V nadaljevanju podţupanja predlaga glasovanje še o naslednjem 

Sklep-u št. 007-0005/2012 
V Merilih in kriterijih za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih, invalidskih in socialnih 
programov ter projektov (priloga 1) v točki 5.4. v drugi vrstici naredi popravek, tako da se 2. 
vrstica glasi: “Obsežnejše publikacije z vsebinami preventivno-informativnega značaja”. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagano. 
 
 
K razpravi o pravilniku se dodatno ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o 
naslednjem  
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Sklep-u št. 007-0005/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o sofinanciranju socialnih, 

invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica s sprejetimi spremembami 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Podţupanja ob 20:15 uri odredi 15 minutni odmor. Seja se nadaljuje ob 20:30 uri.  
 
Ad 9 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Miren-Kostanjevica 
Obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, predstavi Roberta Filipič. Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, 
šport in tehnično kulturo in Statutarno-pravne komisije podata svetnik Humar in svetnik Nemec, slednji 
poročili sta tudi sestavni del gradiva.    
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 

Sklep-u št. 007-0007/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok soglasno potrdijo predlagani sklep.  
 
Ad 10 Predlog Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica 
Obrazloţitev, ki je v pisni obliki sestavni del gradiva, predstavi Roberta Filipič.  
Dodatno obrazloţitev poda ţupan in pove, da so imel del sredstev za društva, ki nimajo sedeţa v 
občini, vendar so ugotovili, da tudi druge občine ne sofinancirajo društev izven občin, predlaga, da se 
črta tretji odstavek drugega člena pravilnika.  
 
Svetnik Humar in svetnik Nemec podata poročilo iz odborov iz katerih je razvidno, da so odbori zavzeli 
enako stališče.  
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo pa je predlagal še, da se drugi odstavek 20. člena 
spremeni tako, da se glasi:« Izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu skupno več kot 
10.000,00 EUR, morajo v tekočem letu najkasneje do 31. 7. oddati prvo polletno vsebinsko  poročilo o 
izvedbi športnih programov (za obdobje do 30. 6.), do 31. 1. drugo polletno vsebinsko poročilo o 
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10.4. pa še finančno poročilo z 
bilanco stanja. Smisel tega pa je, da se društva razbremeni podajanja dveh finančnih poročil. 
Predlagajo, da se pravilnik z omenjenima popravkoma sprejme.  
Statutarno-pravna komisija pa je zavzela še stališče, da se poskuša zagotoviti druga sredstva za 
športnike, ki delujejo v društvih izven občine.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 007-0008/2012 
Drugi odstavek 20. Člena se spremeni tako, da se glasi:« Izvajalci, ki prejmejo za izvedbo 

programa v tekočem letu skupno več kot 10.000,00 EUR, morajo v tekočem letu najkasneje do 
31. 7. oddati prvo polletno vsebinsko  poročilo o izvedbi športnih programov (za obdobje do 

30. 6.), do 31. 1. drugo polletno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti, do 10.4. pa še finančno poročilo z bilanco stanja.« 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
V nadaljevanju pa podţupanja predlaga še glasovanje o naslednjem 

Sklep-u št. 007-0008/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini 

Miren-Kostanjevica s predlaganimi in sprejetimi spremembami. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 11 Predlog Letnega program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012 
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Obrazloţitev poda Roberta Filipič, obrazloţitev je sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za kulturo, 
šolstvo, šport in tehnično kulturo, ki je tudi sestavni del gradiva,  poda še svetnik Humar.  
 
K dodatni razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 007-0006/2012 
Prvi odstavek II. točke Letnega programa športa v Občini Miren – Kostanjevica za leto 2012 se 

spremeni tako, da se glasi: »Iz proračunskih sredstev Občine Miren-Kostanjevica so lahko 
sofinancirani športni programi prijaviteljev (društva, zveze društev, klubi, zavodi, združenja in 
druge organizacije), ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti in izpolnjujejo naslednje 

pogoje:” 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Svetniki v nadaljevanju pa glasujejo še o  

Sklep-u št. 007-0006/2012 
da se drugi odstavek II. točke Letnega programa športa v Občini Miren – Kostanjevica za leto 

2012 črta. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Svetniki glasujejo še o naslednjem  

Sklep-u št. 007-0006/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Letnega programa športa za leto 

2012 v Občini Miren-Kostanjevica s sprejetimi spremembami. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 12 Obvestilo Ministrstva za finance o sklepu Vlade Republike Slovenije  
Uvodno obrazloţitev poda Aleš Vodičar, obrazloţitev je sestavni del gradiva.  
Dodatno poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda svetnik Orel. 
 
V nadaljevanju razpravljajo svetnik Cotič, svetnik Medvešček, Aleš Vodičar. Svetnika Medveščka 
zanima ali se izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga  in storitev na trgu  
enači z nagrado, ki je omenjena v predlaganem sklepu. Opozori, da so se v tem času ţe zgodile seje 
svetov zavodov in so bili predstavniki v svetih prepuščeni svoji presoji glede glasovanja o izplačilu teh 
nagrad. Opozori tudi, da, v kolikor zavod izpolnjuje vse pogoje za izplačilo delovne uspešnosti iz 
naslova trţne dejavnosti, ni nobene zakonske osnove za glasovati proti. Tudi pripravljeni sklep je 
preveč populističen, da bi o njem lahko glasovali.  
 
Aleš Vodičar mu pritrdi, smisel tega pa je bil, da se nagrajujejo tisti zavodi, ki pri poslovanju imajo tudi 
trţno dejavnost. Redna delovna uspešnost pa je ţe nekaj let zamrznjena.  
 
Ana Prosen obrazloţi, da je sklep samo kot priporočilo zavodom, sicer bi morala Vlada RS sprejeti nov 
zakon.  
 
Podţupanja, glede na to, da se k razpravi ni prijavil nihče več, predlaga glasovanje o naslednjem 
 

Sklepu št. 0111-0002/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme sklep, da se o sklepu Vlade Republike 
Slovenije, ki ga je sprejela na 4. seji dne 29.2.2012, nemudoma pisno obvesti vse javno pravne 
subjekte, kjer je Občina Miren - Kostanjevica  ustanoviteljica.    
 
Obenem se pozove vse predstavnike Občine Miren Kostanjevica v svetih zavodov, da 
predlagajo sprejem enakega stališče kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in sicer, da se 
presežki prihodkov nad odhodki, tudi iz tržnih dejavnosti, ne porabijo za izplačilo nagrad 
zaposlenim.   
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA.  
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V nadaljevanju podţupanja predlaga še sprejem naslednjega 
 

Sklep-a št. 0111-0002/2012 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z obvestilom Ministrstva za finance o 

sklepu Vlade Republike Slovenije. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 13 Predlog sprememb in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012  
Aleš Vodičar poda uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
Poročilo Odbora za okolje in prostor poda še svetnik Vičič, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga sprejem naslednjega  
 

Sklep-a št. 007-0001/2012 
V Spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2012, se v tabelo pod točko 1.3. PODELITEV STVARNE SLUŽNOSTNE 
PRAVICE, vnese novo vrstico, z naslednjo vsebino: 

 

2. Zemljišči s parc. št. 359/3 in 
1949 obe k.o. Temnica  

Neposredna pogodba  Enkratno 
nadomestilo v višini 
50,00 € 

Občina prejela prošnjo za podelitev 
stvarne sluţnostne pravice za vkop  
nizkonapetostnega električnega voda v 

dolţini 15 m. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 14 Pobude in vprašanja 
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Nemec in predlaga, da se Statutarno-pravno komisijo in Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obvesti o predlogih in sklepih ostalih komisij glede 
gradiv za občinski svet.  
 
Svetnik Humar ponovno podaja pobudo, da se izvede izobraţevanje, ločeno za kulturna in za športna 
društva, glede novih pravilnikov in razpisov. Ţupana opozori, da namerava druţba Afit, d.o.o. 
popravljati streho skladišča in bi sedaj bila moţnost širitev kritičnega odseka ceste proti šoli. Predlaga 
pa tudi, da se odstrani transparent izvajalca del ob kroţišču »v Vrtojbici«.  
 
Svetnik Medvešček pove, da se je nanj obrnil vaščan Lokvice, glede problematike prometne ureditve 
na Lokvici v smislu odgovora na dopis in ureditve problematike. Opozori, da je na spletni strani 
Računskega sodišča RS zasledil, da je Občina Miren-Kostanjevica na vrhu lestvice glede porabe za 
skupne administrativne sluţbe na prebivalca. Podţupanjo pa pozove, da bi bilo potrebno, da svetniki 
sprejmejo sklep, da se seznanijo s poročili.  
 
Svetnik Ferfolja predlaga, da občinska uprava poskuša natančneje proučiti moţnost upoštevanja 
stanovanjskega kredita kot dodatno olajšavo za plačilo vrtcev, in da se to zadevno pripravi predlog 
sklepa za sprejem na občinskem svetu.  
 
Svetnik Klančič predlaga, da se za doseganje verodostojnosti in estetske sprejemljivosti zapisnikov sej 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica na portalu Občine Miren-Kostanjevica postopa na 
naslednji način:  

- Na občinskem svetu potrjeni končni tekst zapisnika natisniti v papirni obliki v dveh izvodih,  
- Na zadnji strani obeh izvodov zapisnika se podpišejo vsi podpisniki 
- Od občinskega sveta imenovani overitelji podpišejo vse liste zapisnika 
- Podpisana izvoda zapisnika se vloţita v dva registratorja, vsak v enega 
- Eden registrator gre v trajni arhiv, drugi registrator je arhiviran tako, da ej dostopen 

zainteresirani javnosti 
- Elektronski zapis zapisnika, ki je identičen podpisanima papirnima izvodoma, se spremenjen v 

pdf obliko objavi na portalu občine 
- Za istovetnost podpisane arhivirane papirne in objavljene elektronske oblike zapisnika ter 

estetski izgled odgovarja direktor občinske uprave 
- Objavljanje skeniranih zapisnikov ni dovoljeno.  
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Svetik Orel povzame predlog, ki ga je ţe predhodno predlagal, in sicer, da Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Statutarno-pravna komisija prouči število delovnih teles 
in opravi analizo učinkovitosti le-teh. Skladno s tem pa naj občinska uprava v obliki tabele pripravi 
poročilo po mesecih za ta del mandata in prejšnji mandat (število sej, udeleţba, učinkovitost komisije). 
Komisija pa tudi predlaga občinskemu svetu, da se v statut zapiše, da ima vsaka komisija oz. odbor 
namestnika predsednika.  
 
Svetnik Medvešček meni, da bi morali biti sklepi odborov in komisij obravnavani pri drugi točki 
dnevnega reda in ne pod pobude in vprašanja.  
 
Svetnik Nemec predlaga, da ţupani na sestanku odprejo razpravo o recipročnosti financiranja društev 
in prosi ţupana, da o tem poroča na naslednjem občinskem svetu.  
 
Podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklep-u št. 9000-0003/2012 
Pri pripravi statuta se upošteva predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da ima vsaka komisija poleg predsednika tudi namestnika predsednika. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA.  
  
Nato predlaga glasovanje o naslednjem 

Sklep-u št. 9000-0003/2012 
Statutarno-pravna komisija prouči število delovnih teles in opravi analizo učinkovitosti le-teh 

na osnovi poročila, ki ga pripravi občinska uprava za ta del mandata in prejšnji mandat 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA.  
 
 
Seja se je zaključila ob 21.30 uri.  
 
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
 
 
 
Overitelji:  
Tihomil Pahor        Stojan Cotič 
 
 
Datum: 12.4.2012 
Številka: 9000-0003/2012 


