Zapisnik_24_redne_seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v sredo, 1. februarja 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser (se pridruži ob 17.35 uri), Jelka Majcen, Bogomir Nemec, Roman
Tomšič, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Branko Orel, Sebastjan Mozetič, Vojko
Urdih, Aleš Batistič, Tihomil Pahor, Mojca Merkun in Ingrid Praznik.
Opravičeno odsotna: Jasna Kos.
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Aleš
Vodičar – strokovni sodelavec za projekte, Mirjam Klančič – računovodja in Maja Skok Možina
– strokovna sodelavka za glavno pisarno, Peter Budin – predsednik NO, Silvester Medvešček,
Primož Nemec.
Predstavniki medijev: Vanja Trkman – Radio Robin in Zdenka Tomulič – Radio Koper.
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ter
da je tako sklepčnost zagotovljena. Uvodoma predlaga razpravo in sprejem zapisnika 23.
redne seje Občinskega sveta.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-10/2016
»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 23. redne seje kot
predlagan«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 1
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga spremembo dnevnega reda v smislu, da se
5. točka premakne na zadnje mesto in se točko zapre za javnost. Ostale točke se smiselno
preštevilčijo. Pripombe na predlog ni imel nihče, zato je župan predlagal sprejem
spremenjenega dnevnega reda, 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 23. redne seje,
3. Pregled realizacije sklepov,
4. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica,
5. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2017,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 in Letni izvedbeni načrt za leto 2017 za
Občino Miren-Kostanjevica,
7. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – prva
obravnava:
 Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 z obrazložitvijo,
 splošni del proračuna za leto 2017,
 posebni del proračuna za leto 2017,
 načrt razvojnih programov za leta 2017-2020,
 načrt stvarnega premoženja 2017,
 kadrovski načrt 2017,
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – prva
obravnava:
 Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 z obrazložitvijo,
 splošni del proračuna za leto 2018,
 posebni del proračuna za leto 2018,
 načrt razvojnih programov za leta 2018-2020,
 načrt stvarnega premoženja 2018,
 kadrovski načrt 2018,
9. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju
Občine Miren-Kostanjevica,
10. Sklep o spremembi 10. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o.,
11. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2017
12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
13. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Miren,
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 2
Poročila
a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: /
c) Poročila članov svetov zavodov: /
d) Odgovori na pobude in vprašanja: Tjaša Klavora pove, da je tokratno gradivo
sestavljeno drugače kot do sedaj. V gradivu so zajete vse pobude in vprašanja, ter vsi
odgovori, ki so bili podani na dosedanjih sejah. Gradivo je sestavni del gradiva.
K razpravi se prijavi svetnica Merkun, ki pravi, da mogoče ni bila jasna glede seznama
nepremičnin. Predlog je bil, da se pripravi seznam nepremičnin z oceno vrednosti in oceno ali
nepremičnina služi občini, ali bi jo bilo morebiti bolje prodati.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
2

Zapisnik_24_redne_seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan pove, da so pridobili ponudbo za programsko opremo glede vodenja nepremičnin,
predvsem stavb. Za več nepremičnin so naročili cenitve, predvsem tiste, ki jih uporabljajo
društva ali krajevne skupnost z namenom, da se uredijo medsebojna razmerja (brezplačna
uporaba).
K razpravi se ni prijavil nihče.
Župan predlaga sprejem naslednjega sklepa
Sklep št. 9000-1/20017-2
Na 23. redni seji so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja občinskega sveta
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 3
Pregled realizacije sklepov
Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in tudi objavljeni.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-1/2017-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
23. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 4
Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica
Uvodno obrazložitev poda župan, nadaljuje svetnik Zvonko Ferfolja in poroča iz Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pove, da komisija predlaga občinskemu svetu v
sprejem sklep, da se v Nadzorni odbor imenuje Silvestra Pantelič.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 1002-1/2017
o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica
I.
Ugotovi se, da Dragu Ferfolji, Sela na Krasu 40, 5296 Kostanjevica na Krasu, zaradi smrti
preneha članstvo v Nadzornem odboru Občine Miren-Kostanjevica.
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Za člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica se imenuje Silvestra Pantelič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 5
Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2017
Obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-13/2016-1
Občinski svet sprejme Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta Občine MirenKostanjevica za leto 2017
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 6
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 in Letni izvedbeni načrt za leto
2017 za Občino Miren-Kostanjevica
Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Aleš Vodičar.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 360-1/2017-2
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 –
prva obravnava
Uvodne obrazložitve podata župan in direktorica občinske uprave. Aleš Vodičar poda
obrazložitve projektov. Obrazložitve proračuna so sestavni del gradiva.
(Svetnik Robert Gajser pristopi ob 17.35 uri)
Župan odpre razpravo.
K razpravi se najprej prijavi svetnica Merkun, ki sprašuje ali so prihodki iz prejetih donacij v
višini 45 tisoč € realno ocenjeni?
Župan obrazloži, da so ti prihodki ocenjeni v navedeni višini na račun akcije, ki poteka glede
umestitve umetniškega dela Rudija Španzlja na Cerju in za katero naj bi sredstva v celoti prejeli
od donatorjev.
Svetnica Merkun razpravlja tudi glede sredstev na prihodkovni strani, ki so iz naslova prodaje
zemljišč planirani v višini 400.000 €. Sprašuje kako se bodo sredstva nadomestila, če občina
ne uspe prodati vseh planiranih nepremičnin, oz. kateremu projektu se bomo odpovedali?
Župan pove, da plan prodaj mora biti v proračunu, pravkar je bila uspešno izvedena ena javna
dražba. Ena pa je bila na žalost neuspešna, vendar jo bodo ponovili. Kar zadeva zemljišč pa
meni, da je ocena vrednosti realna. Predmet plana so zemljišča v Biljah, v Opatjem selu, je pa
tudi kar nekaj pobud za odkup kmetijskih zemljišč. Ocenjuje, da so vse prodaje možne in
realne, sicer pa bo potrebno krčiti postavke tudi na odhodkovni strani.
Svetnica Merkun poudari, da ne dvomi v oceno vrednosti, ampak v možnost realizacije vseh
prodaj in posledično v stabilnost prihodkov.
Župan dodaja, da je proračun dokaj realno postavljen, saj so zajeli stanje tako kot je, tudi
zapadle obveznosti.
Svetnica Merkun sprašuje še kaj je zajeto v postavki za obnovo kulturnega doma v Kostanjevici
na Krasu? Enako sprašuje glede vadbenega centra v Kostanjevici na Krasu. Sprašuje kako je
s kanalizacijo v Biljah in željo Renč, da se nanjo priključijo. Svetnica sprašuje tudi o oceni
pozitivnih učinkov pri oprostitvi komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo? Prav tako
jo zanima zakaj se zmanjšujejo investicijski transferi javnim zavodom ter v kakšni fazi je projekt
z velikim bencinskim servisom v krožišču ob vhodu v Miren?
Župan pove, da je za objekt gradbeno dovoljenje že pridobljeno, planirana sredstva so
namenjena za dokumentacijo in obračališče. Dodaja, da potekajo pogovori tudi s sedanjim
lastnikom zemljišča, tudi glede zdravstvenega doma v Kostanjevici na Krasu. Pri umeščanju
projektov v proračun pa je potrebno biti realni, saj je želja več kot možnosti. Se pa strinja, da
se ga lahko umesti v razvojni program po letu 2019. Glede vadbenega centra pove, da bo
investicija šla skozi investicijska sredstva za vzdrževanje igrišč. Pove, da je tudi na ministrstvu
izražena želja, da občina dobi lastništvo za ta objekt, potem bo možno bolj konkretno o tem
razmišljati. Doda, da bodo v kratkem objavili poziv za zbiranje predlogov, da pa je potrebno že
v tem trenutku nekaj investirati, da bo možno objekt uporabljati.
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na centralno čistilno napravo, ker ČN v Biljah nima terciarnega čiščenja. V prvi fazi bi se Renče
priključile na ČN v Biljah, sčasoma pa obe naselji na centralno ČN. Obrazloži, da potekajo
dogovori, da se to izvede, ter da se na centralno ČN priključi tudi naselje Šempas iz MONG,
tako bi se izognili trem malim ČN. Vendar brez evropskih sredstev to ne bo izvedljivo, niti pri
nas, niti v Renčah. Da pa to ni projekt v 2017 in 2018, ampak kasneje.
Glede oprostitve komunalnega prispevka župan pove, da so v letu 2016 oprostili za cca
130.000 €, te oprostitve se nanašajo na projekte, ki so v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Dodaja, da so se večinoma prodala zemljišča v obrtni ceni v Mirnu v Vrtojbici,
pričakuje, da bo ta obrtna cona oživela in bo občina pridobila pri NUSZ.
Glede zmanjšanja sredstev za investicijske transfere javnim zavodom župan pove, da nima
točne informacije, da pa bodo podali odgovor do naslednjič.
Glede bencinskega servisa pa nima nobenih informacij o poteku projekta.
Svetnica Praznik sprašuje kateri most v Biljah je predmet programa obnove, kaj bo s sredstvi
Fundacije za šport, ki jih je občina pridobila za igrišče z umetno travo v Biljah? Zanima jo tudi
katere so nepremičnine v Biljah, ki so v načrtu razpolaganja s premoženjem?
Župan pove, da je to most na Rusi poti v Biljah. Glede pridobljenih sredstev od Fundacije za
šport pove, da sredstev občina ne bo črpala, ko bo igrišče v proračunu bodo iskali zopet
razpise. Strinja se, da je zagotovo težko, ko se sredstva izgubijo, je pa prepričan, da bodo še
razpisi na katere bodo lahko kandidirali tudi za take projekte. Glede zemljišč pa pove, da so to
zemljišča ob gostilni Kogoj, oz. kjer je nasuto in kjer je bila stavbna pravica do lanskega leta.
Na navedenem zemljišču se bodo uredile manjše parcele namenjene za stanovanjsko stavbo.
Svetnik Gajser pove, da so tudi svetniki prejeli dopise iz Bilj glede igrišča z umetno travo in
kjer je bila navedena možnost obročnega plačevanja in zmanjšanja investicije za občino na
cca 100.000 €. Zanima ga ali so proučili zadevo in ali je izvedljivo tako kot je navedeno?
Župan pove, da je dopis prejel danes, tako kot tudi svetniki. Pove, da se garancija občine za
obročno plačevanja smatra kot zadolžitev in gre v kvoto za zadolžitev. Občina ima kvoto za
zadolževanje omejeno in jo potrebuje za zadolžitev za šolo. Do drugega branja proračuna
imajo svetniki možnost podati pobude in amandmaje.
Svetnik Orel pove, da je malo zmeden, saj se je finančna konstrukcija zelo spremenila.
Župan pove, da so na fundacijo kandidirali s finančno konstrukcijo v višini 312 tisoč €. Od
fundacije naj bi dobili nekaj čez 80 tisoč, pogovarjali pa naj bi se tudi z nogometno zvezo
Slovenije, kjer naj bi tudi pridobili nekaj sredstev. Po kandidaturi na fundacijo pa so od društva
dobili novo dokumentacijo, ki je govorila o finančni konstrukciji v višini 401 tisoč €. Opravili so
sestanek, naknadno pa od društva prejeli novo kalkulacijo v višini 307 tisoč €. Župan sicer
meni, da se projekt lahko umesti v proračun, vendar je jasno, da je potrebno nekje drugje
sredstva zmanjšati v tej višini, ter da občina porok ne more biti. Poudari tudi, da se je občina
vedno pogovarjala z društvom in se tudi v prihodnje bo.
Svetnica Praznik predlaga, da se društvu da možnost, da predstavijo projekt in povedo kako
so prišli do teh zneskov.
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možnost se predstaviti.
Svetik Ferfolja opozarja, da je najbrž vsem jasno, da čakajo že nekaj časa zelo pomembni
projekti v občini in meni, da z njimi ni več odlašati. Sam ocenjuje, da ta projekt ni tako
pomemben kot osnovna šola.
Pridružuje se tudi svetnik Pahor in meni, da z osnovno šolo in vrtcem v Kostanjevici ni mogoče
več odlašati.
Svetnik Cotič meni, da je bila na to temo opravljena že obširna razprava in upoštevati je
potrebno prioritete. Pove, da je bil tudi vrtec v Opatjem selu več let v proračunu, pa je moral
počakati.
Svetnica Praznik pravi, da se samo poskušajo konstruktivno pogovoriti in iskati možnosti.
Pridružuje se tudi svetnik Gajser in pove, da so se dejstva spremenila od kar so razpravljali na
razširjenem kolegiju. Na koncu bo odločitev, ki jo bo sprejel občinski svet najbolj pravilna.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-11/2016-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu
proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna
razprava bo trajala do 20.2.2017.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop
do predloga proračuna v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-1/2017-1
Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2017 v prvem branju
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
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Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 8
Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 –
prva obravnava
Uvodne obrazložitve podata župan in direktorica občinske uprave. Aleš Vodičar poda
obrazložitve projektov. Obrazložitve proračuna so sestavni del gradiva.
(Ingrid Praznik zapusti sejo ob 19.50 uri)
Župan predlaga razpravo.
Najprej se k razpravi prijavi svetnica Majcen, sprašuje glede kmetijstva , in sicer kaj predvideva
postavka podpora razvoju podeželja in zakaj je znižanje na postavki za vrtce?
Glede podporo pri razpisih za razvoj podeželja gre za razpise LAS v tem programskem
obdobju in so sredstva oz. podporna sredstva društvom, ki bodo s svojimi projekti kandidirali
na omenjene razpise. Je pa predvideno povišanje v letu 2018, zato ker bo finančni tok
vzpostavljen v naslednjem letu, čeprav so razpisi že letos.
Glede vrtca pa župan pove, da je v letošnjem letu predvidena investicija, v naslednjem letu pa
ne več.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-11/2016-4
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu
proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna
razprava bo trajala do 20.2.2017.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop
do predloga proračuna v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega
proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi
župan dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti
0
Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-2/2017-1
Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2018 v prvem branju
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

(Župan odredi 10 minutni odmor)
Točka 9
Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali
upravljanju Občine Miren-Kostanjevica
Obrazložitve predloga poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Župan predlaga razpravo, vendar se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep št. 007-4/2017-1
Občinski svet sprejme Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali
upravljanju Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 10
Sklep o spremembi 10. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o.
Obrazložitve predloga poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Župan predlaga razpravo, vendar se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
S K L E P š t . 014-3/2017-1
o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE
PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica
I.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša, da se 10. člen Pogodbe o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija
d. o. o. Nova Gorica (prečiščeno besedilo potrjeno dne 2.7.2012 z notarskim potrdilom SV
657/12) spremeni tako, da se na novo glasi:
»Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo
družbeniki glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike - pravne
osebe, ki niso ustanovljene po Zakonu o lokalni samoupravi, zastopajo na skupščini njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila zakonitega
zastopnika. Družbenike - lokalne skupnosti na skupščini zastopajo direktorji občinskih uprav
oziroma njihovi pooblaščenci, na podlagi pisnega pooblastila.".
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 11
Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2017
Obrazložitve predloga poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Župan predlaga razpravo.
Robert Gajser sprašuje zakaj je na postavki tako povečanje v letu 2017?
Župan pove, da je drugi obrok plačila NUSZ zapadel v januarju 2017, ker so bile odločbe
izdane pozno v letu 2016.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 4224-3/2017-1
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren-Kostanjevica
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini MirenKostanjevica za leto 2017 znaša 0,00027 EUR/m2 na mesec.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 12

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se najprej prijavi svetnica Merkun in sprašuje glede prostorov v kleti občinske
stavbe, kolikor se spomni so bili prvotno namenjeni pevskim zborom, prav tako jo zanima kaj
je s pritličjem sosednje stavbe – dnevnega centra, ki so bili v prvotnem projektu namenjeni
mladim, nadaljuje s tem kam naj gredo mladi v Občini Miren-Kostanjevica? Pove tudi, da je
dobila informacijo, da je bil na silvestrovo na Cerju požar, predlog je namreč dobila, da bi bila
dana možnost tistim, ki so ga povzročili, da ga tudi sami pogasijo, torej, da bi bil na razpolago
gasilni aparat ali voda.
Župan pove, da so prostori v stavbi občini v uporabi civilne zaščite in so zelo lepo in vzorno
urejeni, štab ima tam opremo, omarice, razstavljene fotografije, pove, da bo povabil poveljnika,
da svetnikom pokaže prostore. V medgeneracijskim centru imajo trenutno dve lokalni skupini
vaje, o prostorih za mlade razmišljajo, vendar so mnenja, da se nič ne naredi s tem, da se
prostore samo odpre in da na razpolago mladim. V občinski upravi so mnenja, da v kolikor se
predstavi program, ki bi se izvajal v teh prostorih se bodo dogovorili. Upoštevati je potrebno
kakšni so prostori, ter da so na vrhu starejši ljudje. Prave rešitve do sedaj še niso dobili.
Svetnica Merkun predlaga, da občinska uprava skliče sestanek društev, ki se ukvarjajo z
mladimi in se mogoče porodi kakšna dobra zamisel.
Glede požara na Cerju pa župan pove, da je bil o tem obveščen. Meni, da gasilni aparat zunaj
ne bi bilo smiselno nameščati, saj bi najbrž hitro izginil. Na Cerju vodovoda ni, zato vode ni
mogoče zagotoviti.
Svetnik Pahor pove, da je tudi sam gasil na Cerju tisti dan, ter da so ljudje, med tem ko so oni
gasili, še metali rakete.
Župan tudi pove, da je civilna zaščita izdala opozorilo o požarni nevarnosti, vendar ljudje tega
ne upoštevajo.
Svetnik Gajser razpravlja o odgovorih na pobude, ko je sam dal pobudo za nagrado za
urejenost okolice in lokalov in sprašuje ali naj sam izdela predlog?
Župan pove, da se je potrebno o tem pogovoriti s službami občinske uprave, da se predlog
bolj dodela.
Svetnik Gajser opozori tudi na smeti, ki se nabirajo ob Vipavi od mostu za Orehovlje do jezu.
Sprašuje kdo te smeti prazni in meni, da bi moral tudi medobčinski inšpektorat to kontrolirati.
Župan pravi, da nekateri žal še nimajo kulture, da bi smeti za seboj počistili. Meni, da bo
potrebno več delati na zavedanju in kulturi ljudi. Strinja se, da je lokacija problematična, vendar
meni, da s tem, da bomo čistili za njimi ne bomo nič naredili. Mogoče je za razmisliti o ponovni
čistilni akciji in predlaga, da obvestijo redarsko službo o problematiki.
Svetnica Majcen pove, da je tam kronični problem, pove, da so imeli sosednje zemljišče v
najemu in so imeli pogosto uničeno ograjo. So pa bili opozorjeni s strani redarske službe, da
orjejo zemljišče preveč v pot in moti sprehajalce.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Nemec vpraša ali so tudi krajevne skupnosti vključene v čistilne akcije.
Župan pove, da so krajevne skupnosti obveščene in vključene v akcijo.
(Bogomir Nemec zapusti sejo ob 20.45 uri)
Točka 13
Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Miren
Uvodoma župan pove, da je točka zaprta za javnost in poda obrazložitve, obrazložitev je
sestavni del gradiva. Poročilo iz sveta zavoda poda Sebastjan Mozetič, Zvone Ferfolja pa poda
poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 1002-0003/2017-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje k imenovanju Rosane
Pahor ki izpolnjuje predpisane pogoje za ravnatelja Osnovne šole Miren.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

2

Ni glasoval/a

2

Seja se je zaključila ob 21.25 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

V Mirnu, 28.2.2017
Številka: 9000-1/2017
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