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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v torek, 29. septembra 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Jelka Majcen, Mojca Merkun, Bogomir Nemec,
Stojan Cotič, Matevž Marušič, Ingrid Praznik, Jasna Kos, Roman Tomšič, Sebastjan Mozetič,
Vojko Urdih, Zvonko Ferfolja in Tihomil Pahor.
Opravičeno odsotni člani: Aleš Batistič
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Nevenka Vuk, Robert Likar.
Predstavniki medijev: /
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ter
da je tako sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal
glasovanje o naslednjem predlaganem dnevnem redu:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem Investicijskega programa (IP) za Komunalno ureditev
Obrtne cone Bilje 2.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.
Svetnik Pahor pristopi ob 17.05 uri.
Ad 2 Obravnava in sprejem Investicijskega programa (IP) za Komunalno ureditev Obrtne
cone Bilje 2
Uvodne obrazložitve podata župan in Robert Likar, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Robert Gajser poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun in pove, da je odbor predlog
sprejel in enako predlaga občinskemu svetu.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
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-

SKLEP št. 354-2/2017-8
o potrditvi IP za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2
Potrdi se dokument IP za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2, ki ga je izdelalo
podjetje Robert Likar s. p., NI-BO, Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina, meseca
avgusta 2017.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 950.907,62 EUR (brez DDV po 76.a členu
ZDDV-1 in povračljivega DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od maja
2017 do decembra 2018.
Vire za financiranje zagotavljajo:
Lastni viri Občine Miren-Kostanjevica 17.212,31 EUR
Javni viri RS (MGRT): 749.232,05 EU
Nepovratna sredstva ESRR: 524.462,43 EUR
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nepovratna sredstva – SLO udeležba: 224.769,62 EUR
 Drugi viri 184.462,90 EUR
4. Projekt je vključen v NRP občine 2017-2020.
5. Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.
Župana doda, da upa, da bodo na razpisu uspešni ter tako izvedli investicijo, ki bo bistveno
izboljšala pogoje v obrtni coni. Skozi celoten proces tega projekta je bilo čutiti pozitivno klimo
in naklonjenost temu projektu in zato želi, da bo projekt uspešen. Pove, da se v naslednjih
dneh pričakuje gradbeno dovoljenje. Dodatno še povabi svetnike na posvet o zadružništvu v
turizmu, ki bo 13. septembra na Cerju in ga bo vodil državni sekretar g. Tadej Slapnik.
Podžupan Stojan Cotič pohvali tudi občinsko upravo, ki je zelo aktivno pridobivala vsa soglasja
in dovoljenja za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj je bilo potrebno komunicirati z vsemi
strankami v postopku.

Seja se je zaključila 17.15 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

V Mirnu, 12.9.2017
Številka: 9000-7/2017-3
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