Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 16. julija 2015 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Jelka Majcen, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, Bogomir Nemec, Branko
Orel, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, Tihomil Pahor, Stojan
Cotič in Vojko Urdih.
Opravičeno odsotni: Roman Tomšič, Robert Gajser in Jasna Kos.
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Aleš Vodičar, Blanka Šuler in Maja Šinigoj (pri točki 5),
Mirjam Klančič (pri točki 7), Tadej Mori (pri točki 6).
Predstavniki medijev:
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 12 svetnikov in
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju
overiteljev zapisnika, in sicer:
Sklep št. 9000-7/2015-4
Imenujeta se overitelja zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1. Mojca Merkun in
2. Sebastjan Mozetič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani sklep.
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega
sveta.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o zapisniku. Prisotnih je bilo
12 svetnikov in svetnic, 10 svetnikov z glasovanjem potrdi zapisnik 9. redne seje. 2 svetnika
nista glasovala.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga razpravo.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem
redu, in sicer:
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 9. redne seje.
3. Pregled realizacije sklepov
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
5. Potrditev predloga stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev št. 3 OPN občine Miren-Kostanjevica
6. Občinski program varnosti in ocena izvajanja občinskega programa varnosti
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za
leto 2015
 Predlog spremembe Odloka o proračunu za leto 2015 z obrazložitvijo sprememb
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- splošni del proračuna za leto 2015,
 posebni del proračuna za leto 2015,
 načrt razvojnih programov za leta 2015-2018,
 načrt stvarnega premoženja 2015.
8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2015/2016
9. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 26/12 k.o.
Orehovlje.
10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 1706/0 k.o. 2330 –
SELA NA KRASU
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2 Poročila
a) Poročilo župana
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 24.6.2015 do 16.7.2015,
ki je sestavni del gradiva.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta:
Svetnica Merkun poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun in pove, da so obravnavali
predlog, da bi se pripravil plan dela odbora, ki bi bil naslonjen na strategijo razvoja občine.
Dobrodošli bi bili vsi predlogi. Pove tudi, da je izdelano prvo delno poročilo o delu komisije za
revitalizacijo stare frnaže v Biljah. Komisija je že veliko naredila, svetnica na kratko povzame
poročilo, ki so ga svetniki prejeli v pisni obliki.
Svetnica Majcen poroča iz Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo. Pove, da so obravnavali
nov pravilnik za področje kmetijstva in razvoja podeželja, ki pa se bistveno ne razlikuje od
prejšnjega, uskladiti ga je bilo potrebno z EU zakonodajo. Navede spremembe, katere
predvideva pravilnik. Pravilnik bo obravnaval občinski svet predvidoma na septembrski seji,
potem, ko dobijo soglasje Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predlagajo, da se določeni postopki izvedejo predhodno, da bodo lahko razpis
izvedli pravočasno.
c) Poročila članov svetov zavodov:
Ni poročil.
d) Pobude in vprašanja:
Župan poda odgovore na vprašanja in pobude 9. redne seje občinskega sveta. K razpravi se
ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu.
Sklep št. 9000-7/2015-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in
vprašanja 9. redne seje občinskega sveta
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 3 Pregled realizacije sklepov 8. redne seje
Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva. K razpravi se ni
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-7/2015-3
Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 9. redne seje
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.

Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 4 Pobude in vprašanja svetnikov
K razpravi se najprej prijavi svetnik Urdih, ki sprašuje ali je že odkupljeno zemljišče za
pomožno igrišče v Mirn ter ali se odvijajo postopki za prevzem vadbenega centra v
Kostanjevici na Krasu?
Župan glede prvega vprašanja pove, da je zemljišče odkupljeno in se tudi že izvajajo dela na
igrišču. Za terenske izravnave zemljišča so potrebovali okoli 3000 m 3 materiala, ki so
zagotovili iz preostalega materiala pri izgradnji kanalizacije v Mirnu in Šempetru. Slednje je
šlo tudi na roko izvajalcu investicije. Glede vadbenega centra pa pove, da ministrstvo razpisa
še ni objavilo.
Svetnik Ferfolja apelira na izvajanje košnje ob cestah v občini. Pravi, da se izvaja vedno
slabše. Meni, da bi morali vzpostaviti nek nadzor in izvajalca sankcionirati tako, da se fakture
ne plačajo.
Župan pove, da se pogosto kliče izvajalca te službe, tudi občani kličejo na občino in se nad
tem pritožujejo. Pove, da bodo pobudo upoštevali in skušali kaj urediti.
Svetnik Nemec dodaja, da se v športnem parku uresničuje več letna potreba društva.
Razpravlja pa tudi glede razpisa za investicije v nepremično kulturno dediščino. Pravi, da je
zelo težko planirati investicije ne vedoč koliko sredstev bo namenjenih posamezni investiciji
na razpisu. Predlaga, da se razpis objavi prej in sprašuje ali bo v letošnjem letu razpis
vseeno koncem leta, saj je na postavki ostalo 15.000 EUR?
Župan bo v letošnjem letu še izveden kot do sedaj v zadnji četrtini leta za že izvedena dela.
Za nadaljnje razpise pa se je še potrebno dogovoriti, obstaja tudi možnost, da se ga pripravi
za planirana dela.
Ad 5 Potrditev predloga stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev št. 3 OPN Občine Miren-Kostanjevica
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uvodne obrazložitve podata Blanka Šuler in Maja Šinigoj. Obrazložitve so sestavni del
gradiva.
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo predstavi Jelka Majcen. Poročilo je sestavni
del gradiva. Pove, da je odbor sprejel naslednji sklep: Odbor za okolje, prostor in
kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – Kostanjevica, da sprejme
predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Miren – Kostanjevica z
dopolnitvijo predloga glede pripombe št. 3 in sicer: Predlog št. 3: od zemljišča parc. št.
27/1 k. o. Orehovlje proti severu se opredeli nova enota, za katero velja določilo o
etažnosti P + 2 in tudi dodaten pogoj, da višina slemena ne sme biti višja od višine
slemena obstoječe hiše na naslovu Orehovlje 11.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 350-0037/2014
Občinski svet sprejme predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni
osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine MirenKostanjevica z vključeno dopolnitvijo stališča do pripombe št. 3 Odbora za okolje,
prostor in kmetijstvo.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 6 Občinski program varnosti in ocena izvajanja občinskega programa varnosti
Uvodoma poda obrazložitve Tadej Mori. Obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Orel opozori na ponavljajočo se problematiko oranja kmetov prav v cesto. Očitno je,
da opozarjanje ne zaleže več in meni, da bo jih potrebno kaznovati.
Tadej Mori pove, da je pripomba utemeljena. V letošnjem letu, po besedah inšpektorja,
zadeve niso bile tako kritične kot prej. Po odloku bi morali upoštevati 4 m pas, ki pa se nikjer
ne upošteva. Vztrajajo pa, da se pri oranju odmikajo 1 meter od ceste. Dogaja pa se, da
traktorje obračajo na cesti in ceste ne počistijo in na to opozarjajo.
Svetnico Merkun zanima, če so že beležene kakšne nekontrolirane migracije beguncev pri
nas in ali so na to pripravljeni?
Tadej Mori pravi, da je to vprašanje bolj primerno za policijo. Redarska služba v takem
primeru nima pristojnosti.
Svetnica Majcen opozori, da so dobili starši kazen za parkiranje nasproti cerkve pri vodnjaku
v Mirnu, zato ker so tam pustili avto par minut, toliko, da so otroka pospremili k verouku. To
se ji pa ne zdi prav.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tadej Mori težko sodi, moral bi imeti več podatkov o tem kdo in kdaj je dobil kazen. Prav na
tem mestu so imeti tudi pripombe, da mora biti pot prehodna in so na tem veliko delali
oziroma tiste, ki so tam parkirali opozarjali na to. Zato je čisto možno, da je redar na tistem
mestu kazen izrekel. V Občini Miren-Kostanjevica je bilo sicer v letu 2014 izrečenih samo 17
kazni.
Svetnica Praznik vpraša ali planirajo več obhodov po Biljenskih gričih v času trgatve.
Opozorila je namreč že na problem odpadkov, ki jih za seboj pustijo trgači v času trgatve.
Meni, da bi bili potrebni vsakodnevni obhodi.
Tadej Mori pove, da je to seveda možno delati, vendar zavedati se je potrebno, da so samo
štirje redarji za štiri občine. Vsakodnevni obhodi niso možni, možno pa je preprečiti
onesnaževanje z opozarjanjem.
Svetnik Nemec se pridružuje razpravi svetnika Orla, pove, da je pred časom predlagal
postavitev to zadevnih tabel. Pojavlja pa se tudi problem hitrih voženj z avtomobili po teh
poteh ob poznih večernih urah. Opozori pa tudi na problem odvezanih psov po poljih, kakor
tudi o onesnaženju po pločnikih v naselju.
Tadej Mori pove, da za vožnje po poljskih poteh redarska služba nima pristojnosti ampak
policija in gozdarski inšpektor. Za vodenje psov pa redarska služba in policija. V primeru, da
se oseba čuti ogrožena zaradi odvezanega psa lahko pokliče 113 in policija je dolžna
reagirati.
Svetnica Merkun predlaga, da se opozorilo glede ravnanja s psi objavi na javnih mestih.
Svetnik Ferfolja pove, da so to problematiko obravnavali tudi na varnostnem sosvetu,
mogoče bi bile primerne tudi table, ki opozarjajo na globo, ki čaka kršitelja pravil.
Svetnica Majcen pove, da ljudje ne vedo koliko sredstev občina porabi za saniranje kršitev in
bi jih bilo potrebno na to opozorilo.
Svetnik Cotič se pridružuje in dodatno predlaga, da bi bilo potrebno občane osveščati tudi
glede odlaganja odpadkov.
Svetnik Marušič meni, da je ekološki otok v Opatjem selu najslabše urejen v občini, krajani
odlagajo tudi kosovni odpad, ki tja ne spada. Sprašuje kaj bi se lahko tam naredilo?
Tadej Mori pove, da se taka problematika pojavlja v vseh občinah, pa tudi čez mejo, čeprav
imajo več organov, ki to kontrolirajo. Sam vidi tudi problem v ljudeh, ki se zaradi takih
dogodkov nočejo izpostaviti. Zelo pomembno pa je, da pride informacija do njih, saj potem
ljudi opozorijo.
Aleš Vodičar poda obrazložitve ocene izvajanja OPV-ja, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Predlaga, da se sprejmeta oba predloga sklepov.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 007-17/2015-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja Občinskega
programa varnosti.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-17/2015-3
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Občinski program varnosti
(posodobljen 2015).
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 7 Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2015
Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, podata župan in Mirjam Klančič. Poročilo
Odbora za gospodarstvo in proračun poda Mojca Merkun, poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavljen nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 007-0018/2015
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o sprememba Odloka o
proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Nadalje pa še naslednji sklep
Sklep št. : 007-1/2015-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog dopolnitve Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015.
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Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 8 Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2015/2016
Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se prijavi svetnica Praznik, ki zelo pozdravlja ta ukrep. Predlaga, da se v
napovednik za mesec avgust zapiše kakšen je postopek za pridobitev te subvencije.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-19/2015
Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja subvencioniranje mesečnih, polletnih in letnih
dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Miren-Kostanjevica.
Subvencija znaša 40% končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 26/12 k.o. Orehovlje
Uvodno obrazložitev poda Aleš Vodičar, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Svetnik Nemec razpravlja o obrazložitvi, ker meni da ni prav navedeno kako parcela leži,
oziroma kam sega.
Aleš Vodičar pove, da obrazložitev ni del sklepa in ne vpliva na sprejem sklepa.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga sprejem naslednjega sklepa
Sklep št. 478-0019/2015-2
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
– javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica
za parcelo št. 26/12 k.o. 2324 - Orehovlje

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a

0

Ad 10 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 1706/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu
Uvodno obrazložitev poda Aleš Vodičar, obrazložitev je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 478-0033/2015-6
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
– javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica
za parcelo št. 1706/0 k.o. 2330 – SELA NA KRASU

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Župan sejo zaključi ob 19.02 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

Overitelji:
Mojca Merkun

Sebastjan Mozetič

V Mirnu, 5.8.2015
Številka: 9000-7/2015-5
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