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

ki je bila v četrtek, 12. maja 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-
Kostanjevica 

 
Prisotni člani: Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž 
Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, Branko Orel, Vojko Urdih, Jasna Kos, Aleš Batistič, 
Robert Gajser in Roman Tomšič. 
 
Opravičeno odsotni: Jelka Majcen in Tihomil Pahor. 
 
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Sejad 
Jusić – komandir PP Nova Gorica, Tadej Mori – direktor Medobčinske uprave, Črtomir 
Špacapan – direktor RRA Severne Primorske, Maja Skok Možina – strokovna sodelavka in 
Danjela Cijan – zapisničarka. 
 
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice). 
 
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ter 
da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev 
zapisnika, in sicer:  

Sklep št. 9000-4/2016-4 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Jasna Kos in 
2. Bogomir Nemec.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani sklep.  
 
Župan je uvodoma prisotne seznanil s prejeto zahtevo Karle Žniderčič za opravičilo svetnice 
Ingrid Praznik in prošnjo za korekcijo zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta, ki jo je dne 
12. 5. 2016 naslovila na občino. Župan prebere pismo, in sicer: »Zadeva: Zahteva za opravičilo 
svetnice Ingrid Praznik ter prošnja za korekcijo zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta 
Občine Miren-Kostanjevica. 
Pri pregledu gradiva za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v 
četrtek 12. 5. 2016, sem pri točki Ad. 4 »obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje« 
prebrala, da je svetnica Ingrid Praznik pojasnjevala njena videnja poimenskih odstopov članov 
iz sveta KS Bilje. Na tem mestu je komentirala tudi moj odstop. Povedala je, da je odstop bil iz 
osebnih razlogov (kar je tudi res), za tem pa je nadaljevala s postavitvijo svoje »diagnoze« o 
tem, kakšen je ta osebni razlog. Njene navedbe niso resnične in so zame osebno žaljive ter 
škodujejo moji časti in dobremu imenu. Ga. Ingrid Praznik dobro ve, da to, kar je o meni 
povedala na seji občinskega sveta in kar je bilo posledično tudi objavljeno na svetovnem 
spletu, ni resnično - zato zahtevam, da se opraviči. Istočasno tudi prosim, da se zapisnik pred 
potrditvijo ustrezno prilagodi, in sicer tako da se moje ime in stavek, ki se name nanaša, iz 
zapisnika izpusti. Menim da to ne bo imelo nikakršnega vpliva na verodostojnost zapisnika.  
Na tem mestu je smotrno, da obrazložim svoj odstop po enoletnem predsedovanju v KS Bilje; 
za odstop sem se odločila, ker sem ocenila, da dobro delo temelji na skupnem, složnem in 
korektnem timskem delu in odnosih, le-teh pa v KS ni bilo.« Nato predlaga razpravo in sprejem 
zapisnika 17. redne seje občinskega sveta.  
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K razpravi o sprejemu zapisnika se je prva prijavila svetnica Ingrid Praznik, ki je glede zahteve 
Karle Žniderčič povedala, da se ji bo opravičila, čeprav stoji za izrečenimi besedami.  V 
nadaljevanju je svetnica Praznik predlagala še, da se zapisniku 17. redne seje v točki Ad 4 
pobude in vprašanja svetnic in svetnikov popravi 3. odstavek na strani 5 tako, da se pravilno 
glasi: »Dodala je še, da je imela govor pripravljen, vendar je s strani šole čakala na povabilo 
za govor, ki pa ga ni prejela.«  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 3 

 
Svetnica Praznik je predlagala še, da se v točki Ad 8 Poročilo o delu Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Območne izpostave Nova Gorica drugi stavek v 3. Odstavku popravi tako, 
da se pravilno glasi: »Letos je pač to nekdo, ki teh zborov ne pozna, saj se s tem ukvarja 
profesionalno, zato je bila tudi ocena za vse zbore za eno stopnjo nižja kot prejšnja leta.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

 
Rezultati glasovanja  

 

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 2 

 
Svetnica Mojca Merkun je glede zahteve Karle Žniderčič, da se iz zapisnika izbriše njeno ime 
predlagala, da se to tudi stori.  
 
Župan je pojasnil, da zapisnik občinskega sveta odraža dejansko stanje, zato ga ni mogoče 
spreminjati. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o zapisniku.  
 

Sklep št. 9000-4/2016-5 
Občinski svet potrdi zapisnik 17. redne seje tako, da se v točki Ad 4 pobude in vprašanja 
svetnic in svetnikov popravi 3. odstavek na strani 5 popravi tako, da se pravilno glasi: »Dodala 
je še, da je imela govor pripravljen, vendar je s strani šole čakala na povabilo za govor, ki pa 
ga ni prejela.« in v točki Ad 8 Poročilo o delu Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne 
izpostave Nova Gorica drugi stavek v 3. Odstavku popravi tako, da se pravilno glasi: »Letos je 
pač to nekdo, ki teh zborov ne pozna, saj se s tem ukvarja profesionalno, zato je bila tudi ocena 
za vse zbore za eno stopnjo nižja kot prejšnja leta.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Rezultati glasovanja  

 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

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 16. redne seje, 

3. Pregled realizacije sklepov, 
4. Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov sveta 

Krajevne skupnosti Bilje 
5. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren – Kostanjevica v letu 2015 
6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občine Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, 

Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2015 
7. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Miren – Kostanjevica 
8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin 

Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 
prva obravnava 

9. Predstavitev Letnega poročila o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica v 
letu 2015 

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.   
 

Ad 2 Poročila 

a) Poročilo župana:/ 
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: / 
c) Poročila članov svetov zavodov: Vojko Urdih, član sveta zavoda Zdravstveni dom 

Osnovno varstvo Nova Gorica je povedal, da je svet na zadnji seji sprejel statut, ki se 
je uskladil z odlokom, o novi investiciji Zdravstveni dom v Renčah, ki bo realizirana v 
letu 2017 oz. 2018, o prodaji starih prostorov Zdravstvenega doma na Dobrovem in 
glede investicije – novogradnja prostorov za potrebe Zdravstvenega doma 
(problematike glede vodenja investicije s strani Mestne občine Nova Gorica in ne s 
strani Zdravstvenega doma) ter problematiko glede pomanjkanja kadra mrliško 
ogledne službe. Župan je v zvezi s problematiko pomanjkanja kadra mrliško ogledne 
službe pojasnil, da je bil na kolegiju županov sprejet predlog, da bi stroške financirali iz 
presežkov zavoda.   

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan poda odgovore na pobude in vprašanja 
svetnikov in svetnic 17. redne seje Občinskega sveta, ki so sestavni del gradiva. 

 
K razpravi se je prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je povedala, da bo za naslednjo sejo poslala 
podporo za neodtujljivo pravico do vode.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep št. 9000-4/2016-2 

Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja svetnikov iz 17. redne 
seje Občinskega sveta. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ki so z glasovanjem potrdili predlagani 
sklep.   

 

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 15. redne seje 

Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva.  
Župan je glede sklepa o imenovanju delovne skupine, ki bo nadaljevala delo za rekonstrukcijo 
objekta Frnaža Bilje pojasnil, da je v komisijo predlagal 9 članov, od treh ni dobil soglasja, zato 
mora predlagati nove člane.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem  

 
Sklep-u št. 9000-4/2016-3 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
 

Rezultati glasovanja   

  Za 13  

  Proti 0  

  Ni glasoval/a 0  

 

Ad 4 Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov sveta  
Krajevne skupnosti Bilje 

Tjaša Klavora je podala obrazložitev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov sveta 
KS Bilje.  
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila sprejeti 
sklep na 10. redni seji, ki je bila 9. 5. 2016 ob 17 uri in se glasi: » Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da 
sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov sveta Krajevne skupnosti Bilje Istoka 
Sauniga, Karle Žniderčič, Tjaše Močnik ter Ladislava Orla.« 
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/


 
Zapisnik_18_redne_seje  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta: 

tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 
   5 
 

K razpravi se je prvi prijavil svetnik Branko Orel, ki je župana vprašal ali se bo volilo samo 
nadomestne člane? Menil je, da bi bilo najbolj koristno in pošteno, da odstopijo vsi. Sprašuje kaj 
se bo zgodilo, če tudi po nadomestnih volitvah v svetu KS ne bo soglasja? 
 
Tjaša Klavora je pojasnila, da se bo volilo 4 nadomestne člane. 
 
Svetnica Ingrid Praznik je pojasnila, da je od samega začetka mandata 2014 članica sveta KS in 
da odstopi niso posledica nesoglasij, pač pa so za to krivi zunanji dejavniki. 
 
Svetnica Mojca Merkun je menila, da o odnosih v svetu KS ne more razpravljati Občinski svet in 
da je to potrebno razčistiti na seji sveta KS ter da je naloga Občinskega sveta ugotoviti, da je 
potrebno razpisati nadomestne volitve za štiri člane. 
 
Svetnik Orel meni, da v zadnjem času v KS Bilje ni bilo storjenega nič. Svetnici Praznik je svetoval, 
da odstopi iz sveta KS in preizkusi ali jo ljudje še vedno želijo. 
 
Svetnica Ingrid Praznik replicira svetniku Orlu in meni, da bi se moral opravičiti, saj je bilo do sedaj 
realizirano več kot 80% zastavljenega. Izpostavila je sodelovanje mladih pri aktivnostih, ki se 
dogajajo v KS Bilje. Pove, da prej tega ni bilo.  
 
Župan je povedal, da gre za zaskrbljujočo situacijo in zelo redek primer, ki se je žal zgodil v naši 
občini. Dodal je, da upa, da bodo stvari izpeljane tako, da bo  to v dobrobit sveta KS Bilje in 
občanov. Postopek bo tekel v skladu z zakonom. Občinska volilna komisija bo jutri prejela sklep 
in v zakonskih rokih izvedla potrebne postopke za izpeljavo nadomestnih volitev. 
 
Svetnik Zvonko Ferfolja je soglašal s svetnico Merkun, svetoval je, da se delo prepusti Občinski 
volilni komisiji in poudaril, da bi se morali člani sveta KS zavedati odgovornosti.   
 
Svetnica Ingrid Praznik je replicirala, da je to stvar moralne etike in da bi bilo primerno tudi statut 
občine dopolniti skladno s tem (odgovornost posameznika, ki sprejme kandidaturo in članstvo v 
svetu KS). 
 
Svetnik Robert Gajser je menil, da če so razlog odstopov nesoglasja v svetu KS je to 
neodgovorno, saj so nesoglasja normalna in se jih ne rešuje z odstopom. 
 
Svetnik Bogomir Nemec je povedal, da bi želel, da se strasti pomirijo in ne bi rad ugibal zakaj je 
do tega prišlo, dejstvo pa je, da prihaja do različnih pogledov. 
 
Svetnik Roman Tomšič je povedal, da je bil sam predsednik sveta KS in če bi bil v taki situaciji bi 
odstopil, ter da je prepričan, da je bilo še kaj drugega kot povedano.   
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 
 

U G O T O V I T V E N E M  S K L E P U  
 št. 9000-4/2016-4 

 
I. 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je član sveta Krajevne skupnosti 
Bilje, Istok Saunig podal pisno izjavo dne 14.11.2014, da odstopa s funkcije člana sveta 
Krajevne skupnosti Bilje. 

II. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članica sveta Krajevne 
skupnosti Bilje, Karla Žniderčič podala pisno izjavo dne 26.10.2015, da odstopa s 
funkcije člana sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

III. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članica sveta Krajevne 
skupnosti Bilje, Tjaša Močnik podala pisno izjavo dne 18.4.2016, da odstopa s funkcije 
člana sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

IV. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je član sveta Krajevne skupnosti 
Bilje, Ladislav Orel podal pisno izjavo dne 28.4.2016, da odstopa s funkcije člana sveta 
Krajevne skupnosti Bilje. 

V. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 

Ad 5 Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren – Kostanjevica v letu 
2015 

Komandir PP Nova Gorica Sejad Jusić je podal poročilo o predstavitvi varnostnih razmer na 
območju Občine Miren – Kostanjevica v letu 2015. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

 
SKLEP št. 014-34/2016-2 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni 

problematiki v letu 2015. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 6 Poročilo o delu  Medobčinske uprave občine Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, 
Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2015 

Tadej Mori poda poročilo o delu za leto 2015, ki je sestavni del gradiva. 
 
Svetnik Bogomir Nemec je pohvalil korektno in strokovno delo medobčinske uprave na 
območju KS Orehovlje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 014-5/2016-2 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske 

uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za 

letu 2015. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

 
Ad 7 Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Miren - Kostanjevica 

Tjaša Klavora poda obrazložitev ocene izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Miren 
- Kostanjevica. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu 

 
S K L E P št. 014-5/2016-3 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti za leto 2015. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov  

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 8 Odlok o ustanoviti organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin 
Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava za leto 2015 

Tjaša Klavora je podala obrazložitev Odloka o ustanoviti organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in 
Vipava za leto 2015, ki je sestavni del gradiva. 
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Roman Tomšič je predstavil sklep, ki ga je komisija 
sprejela na 8. seji, dne 9. 5. 2016 ob 17.30 uri in se glasi: »Statutarno-pravna komisija predlaga 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – prva obravnava.«  
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov. 
  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  

 
Sklep - u št. 007-4/2016-3 

 
I. 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v prvem branju.  
 
  

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Župan občinskemu svetu predlaga, da se zaradi zamude poročevalca, 9. točka spremeni v 
10. točko, 10. točka pa postane  9. točka. 
 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

Ad 9 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  

Prva se je k razpravi prijavila svetnica Praznik, ki je povedala, da je bila kot predsednica sveta 
KS Bilje povabljena na sejo NO v zvezi s finančnim poslovanjem. Sprašuje se na kakšni pravni 
podlagi lahko člani NO sprašujejo o drugih zadevah (razlogi odstopov) ter ali tudi člani NO 
glasujejo o sklepih, ki jih citira predsednik NO. 
 
Župan je predlagal, da bo točen odgovor podal na naslednji seji. Sicer pa ima NO svoj 
poslovnik in v skladu z njim tudi dela ter glasuje. NO pa tudi sicer lahko vpraša o določenih 
odločitvah, obrazložitve pripomorejo k boljšemu razumevanju odločitev. 
 
Svetnica Mojca Merkun je podala pobudo obiskovalke Medgeneracijskega centra v Mirnu za 
ureditev dostopa do vhoda za invalidske vozičke in hojce (tla so tlakovana s kockami, ki imajo 
luknjice in izgradnjo nadstreška nad vhodom - zaradi dežja). 
 
Svetnik Robert Gajser je predlagal, da bi se obrezalo rastlinje, ki raste na pločnik, ki vodi do 
vhoda v Obrtno cono (Primorje). Zanimalo ga je še, kako je z asfaltiranjem približno 5 m 
zemljišča na tistem območju. 
 
Župan pove, da bodo pobudo predali redarjem, ki bodo lastnika opozorili na problematiko. 
Občinske službe takih del na zasebnih zemljiščih ne smejo opravljati. Glede asfaltiranja pa je 
predlagal, da bo odgovor podal na naslednji seji.  
 
Svetnik Zvonko Ferfolja je vprašal zakaj nekateri deli na Krasu, kjer je Telekom polagal optični 
kabel še niso zaključeni?  
 

mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Župan je pojasnil, da imajo s Telekomom podpisano pogodbo iz katere izhaja, da mora po 
končanem polaganju na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje in odstraniti vse materiale. Po 
končani investiciji bo občinska uprava izvedla kontrolo. 
 
Svetnica Jasna Kos je podala pripombe glede kljuke na vratih (iz ceste v atrij) novega vrtca v 
Biljah, ki je locirana prenizko, saj jo nekateri otroci že sami odprejo, kar pa z vidika varnosti ni 
dobro.  
 
Župan je predlagal, da se vodja vrtca obrne na pomočnika ravnatelja oz. vzdrževalno službo 
pri OŠ Miren.  
 
Svetnik Branko Orel je predlagal, da bi bilo smiselno kupiti zemljišče zraven vrtca. 
 
Župan je v zvezi s tem pojasnil, da je bil strokovni sodelavec za investicije že na razgovoru pri 
lastnici, ki je izkazala interes za prodajo celotne parcele oziroma najem dela parcele za potrebe 
parkirišča. V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva tako za najem, kot tudi za morebitni 
odkup.  
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče več, je župan zaključil točko. 
       

Ad 10 Predstavitev Letnega poročila o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica 
v letu 2015  

Direktor Regijske razvojne agencije d. o. o. Nova Gorica Črtomir Špacapan poda letno poročilo 
o delu za leto 2015, ki je sestavni del gradiva. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep - u št. 014-29/2016-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu RRA 

severne Primorske d. o. o. Nova Gorica v letu 2015. 

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov 

Za 13 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
Župan je sejo zaključil ob 18.45 uri. 
 
Zapisala:                               Župan:  
Danjela Cijan                                 Mauricij Humar 
 
Overitelji:  
Jasna Kos                                Bogomir Nemec 
 
V Mirnu, 12. 5. 2016 
Številka: 9000-4/2016-6 
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