Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 13. julija 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič, Aleš Batistič, Matevž Marušič,
Ingrid Praznik, Tihomil Pahor, Zvonko Ferfolja, Bogomir Nemec.
Opravičeno odsotna: Sebastjan Mozetič, Jasna Kos, Stojan Cotič, Mojca Merkun, Vojko Urdih,
Jelka Majcen.
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun, Roberta Filipič, Maja
Skok Možina
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin).
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 9 svetnikov in
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena.
Točka 1
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red, pripomb k predlogu dnevnega reda ni imel nihče, zato
župan predlaga sprejem, in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 28. redne seje,
3. Poročila
a.) poročilo župana,
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c.) poročila članov svetov zavodov,
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 28. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsednice sveta Krajevne skupnosti
Temnica - predlog,
7. Ugotovitven sklep o prenehanju mandata člana sveta Krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krasu - predlog,
8. Sklep o predlaganju kandidata za člana nadzornega sveta javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. - predlog,
9. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - predlog,
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica,
11. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica – 1. obravnava,
12. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2017/18,
13. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra - predlog.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za
9
Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 28. redne seje
Župan predlaga razpravo.
K razpravi se prijavi svetnik Nemec, ki predlaga dva popravka pri točki Pobude in vprašanja,
in sicer pri razpravi svetnika Gajserja v 3. odstavku predlaga, da se dikcija popravi, saj je po
njegovem mnenju kontejnersko mesto urejeno, vendar večkrat onesnaženo zaradi
malomarnosti. Prav tako predlaga popravek v 5. odstavku pri razpravi svetnice Majcen glede
kontejnerjev saj opozori, da to niso kontejnerji od OŠ Miren in niti stopnice, zato je navajanje
osnovne šole nepotrebno.
Župan pravi, da zapisnik odraža dejansko stanje iz seje, ter da popravljanje razprav ostalih
svetnikov se mu ne zdi na mestu.
Svetnik Gajser glede svoje razprave pravi, da je mogoče res malo nerodno napisano, ter da
ne odraža tistega kar je mislil. Je pa po vsej verjetnosti tako rekel. Pravi, da se njegova
razprava lahko popravi, tako da se bo zadnji stavek 3. odstavka glasil: »Opozori tudi na nered
na sicer urejenem kontejnerskem mestu pri pokopališču v Orehovljah.«
Župan meni, da ni primerno popravljanje razprave svetnice Majcen, ki je odsotna, zato
predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-4/2017
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 27. redne seje s tem, da se
zadnji stavek v 3. odstavku 15. točke glasi: »Opozori tudi na nered na sicer urejenem
kontejnerskem mestu pri pokopališču v Orehovljah.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

1

Ni glasoval/a

0

Točka 3
Poročila
a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: ni poročil.
c) Poročila članov svetov zavodov: ni poročil.
d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan predstavi odgovore, poročilo je sestavni
del gradiva.
Točka 4
Pregled realizacije sklepov
Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in objavljeni oz. poslani v objavo.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-6/2017-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
28. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 5
Pobude in vprašanja svetnikov
K besedi se najprej prijavi svetnik Ferfolja, ki najprej predlaga ureditev vaškega jedra v Koritih
na Krasu. Meni, da je to še edina vas, ki nima urejenega vaškega jedra in predlaga, da se
uredi na zemljišču ob trafo postaji in avtobusni postaji, kjer je sicer potrebno odkupiti nekaj
zemljišča, ampak je tam najbolj primerno. Druga pobuda pa je ta, da se uredi povezovalno pot
med Koriti in Kostanjevico, ki je trenutno makadamska in meni, da bi se moralo narediti vsaj
protiprašno prevleko. Pove, da se pot veliko uporablja in bi bila res potrebna ureditve.
Župan pove, da so o ureditvi jedra Korit govorili že s predsednikom krajevne skupnosti.
Kontaktirali bodo lastnika zemljišča in umestili odkup v proračun. Glede ureditve poti pa pravi,
da je potrebno pripraviti oceno vrednosti in poskušali umestiti v plan oziroma proračun.
Svetnik Gajser pove, da se je pri mostu čez Vipavo postavila opozorilna tabla glede smeti, ter
tudi odstranila vrečka s smetmi.
Svetnik Batistič pove, da so imeli svet zavoda OŠ Miren in predlaga, da se začnejo že sedaj
pogovarjali o poletnih urnikih vrtec v občini. Meni, da je nepotrebno, da so vsi vrtci odprti poleti.
V zavodu se pojavljajo težave zaradi koriščenja letnih dopustov in ima v. d. ravnatelja kar
težave s tem.
Župan meni, da je to stvar organizacije dela v zavodu in meni, da občinski svet ni pristojen za
reševanje teh težav. Res se je zgodilo neprijetno, da se razširitev vrtca v Kostanjevica ne bo
zgodila in je bila tam težava. To problematiko je potrebno začeti reševati pri uporabnikih,
začenši na roditeljskih sestanki in pravočasno.
Svetnik Nemec pove, da je bilo najprej načrtovano zaprtje vrtca v Kostanjevici za prb. 4
mesece. Otroci naj bi, skupaj z otroci iz Opatjega sela, prihajali v vrtec v Miren. Vrtec v Mirnu
bi bilo tako poln, zaradi tega naj bi ostal odprt tudi vrtec v Biljah. Ker je investicija v Kostanjevici
odpadla so starši zahtevali, da ostane vrtec v Kostanjevici odprt. Odločili so se, da v kolikor bo
v vrtcu določeno število otrok, vrtec ostane odprt. Izkušnje kažejo, da je v začetku vpisanih več
otrok, kot jih potem vrtec dejansko obiskuje. Upoštevati je potrebno, da zaposleni lahko
koristijo dopust samo v počitniških dneh in je organizacija dela zato otežena. Meni, da bi v
poletnem času moral biti odprt en vrtec na Krasu, če je zadostno število prijav in eden v dolini.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan pravi, da je to zelo pomemba informacija in prav je, da je občinski svet o tem obveščen.
Odločanje o temu pa je v pristojnosti uprave zavoda in prav je, da se začne o tem pravočasno
razmišljati, ter da se najde rešitev v konsenzu s starši in zaposlenimi.
K razpravi se ni prijavil nihče več.
Točka 6
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsednice sveta KS Temnica
Župan poda obrazložitev, ki je sestavni del gradiva.
Svetnik Ferfolja sprašuje ali ni bila podana bolj natančna obrazložitev glede odstopa
predsednice.
Župan pove, da je predsednica poslala samo dopis, ki so ga svetniki dobili v gradivu.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 031-10/2017
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica ugotavlja, da je predsednica sveta Krajevne
skupnosti Temnica, Mojca Cotič, Temnica 33, 5296 Kostanjevica na Krasu, z dnem 3. 7.
2017 odstopila s funkcije predsednice sveta Krajevne skupnosti Temnica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 7
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana sveta KS Kostanjevica na
Krasu
Župan poda obrazložitev, ki je sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 031-9/2017
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica ugotavlja, da je član sveta Krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krasu, Damijan Perdec, Kostanjevica na Krasu 109, 5296 Kostanjevica na
Krasu, z dnem 26. 6. 2017 odstopil s funkcije člana sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica
na Krasu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Točka 8
Sklep o predlaganju kandidata za člana nadzornega sveta javnega
podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. - predlog
Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva. S poročilom Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nadaljuje svetnik Ferfolja. Pove, da je občinska
uprava predlagala direktorico občinske uprave, saj je taka praksa tudi v sosednjih občinah.
Komisija se ni strinjala in predlagala podžupana Stojana Cotiča, vendar zaradi nezdružljivosti
funkcij to ni mogoče, zato je tudi komisija podprla direktorico.
Na vprašanje svetnika Nemca Andreja Slejko Merkun pove, da v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije, Stojan Cotič, kot podžupan ne more biti član nadzornega organa
javnega podjetja, družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.o.o. je javno podjetje.
Svetnik Ferfolja pove, da je to funkcija, ki terja računovodska in pravna znanja, zato je
pomembno koga se imenuje.
Svetnica Praznik pravi, da je res čudno, da vse občine predlagajo direktorja občinske uprave.
Župan pritrdi in pove, da je samo MONG je predlagala vodjo oddelka za infrastrukturo.
Andreja Slejko Merkun pove, da kandidate potrdi skupščina družbe, ki jih tudi preveri in ugotovi
primernost kandidatov, ali so funkcije združljive in preveri kompetence.
Svetnik Orel pove, da je komisija imela pomisleke glede direktorice, predvsem zato, ker se jim
zdi, da se ne dovolj bori in je premalo energična.
Tjaša Klavora se zahvali in pove, da je na sejah občinskega sveta podpora županu, ki seje
vodi. Skrbi pa za to, da so gradiva strokovno in pravočasno pripravljena.
Župan pove, da je delo direktorice zelo pomembno, tako za delo občinske uprave, kot tudi za
delo občinskega sveta in pravi, da delo opravlja zelo dobro.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-34/2017
o predlaganju kandidata za člana nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d. d.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica predlaga Skupščini javnega podjetja Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d. d., da se v nadzorni svet javnega podjetja kot predstavnika
Občine Miren - Kostanjevica izvoli Tjaša Klavora.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Točka 9
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - predlog
Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Ferfolja poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo
je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 014-29/2017
o soglasju k imenovanju direktorja
Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša z imenovanjem Darka Tomšiča, roj. 10. 1.
1960, stan. Vipolže 12, 5212 Dobrovo v Brdih, za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za obdobje 4 let.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 10
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica
Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva. S poročilo Statutarnopravne komisije nadaljuje svetnik Tomšič, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je komisija
sprejela naslednji sklep:
»Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica, da
sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, z dopolnitvami, ki
jih predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer:
- v drugem odstavku 5. člena pravilnika se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
Posameznemu upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje,
predčasno se lahko zapusti največ 3 seje letno, za vsako naslednjo predčasno
zapuščeno sejo, se posamezniku sejnina ne izplača.
- 12. člen se spremeni tako, da se glasi: Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno
nadomestilo v višini 7,5% osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.
Poveljnik civilne zaščite mora o svojem delu mesečno poročati občinski upravi.«
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Ferfolja poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pove,
da je komisija sprejela sklep, da ostaja na mnenju iz prejšnje seje.
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser, ki predlaga, da se črta 1. odstavek 6. člena
pravilnika, saj je po njegovem mnenju nepotreben, ker je to opredeljeno že v Zakonu o lokalni
samoupravi. Predlaga tudi spremembo 3. točke istega člena, v smislu znižanja sejnin, ki naj
se glasi: »Članu občinskega sveta se določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga
je opravil, in sicer za:
- udeležbo na redni seji občinskega sveta – 5 % plače župana,
- udeležba na izredni seji občinskega sveta – 2 % plače župana,
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 2 % plače župana,
- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 4 % plače župana.«
Andreja Slejko Merkun pove, da omejitev 7.5 % na letni ravni še vedno velja, skladno z ZUJF,
strinja pa se s črtanjem 1. odstavka 6. člena.
Svetnik Ferfolja pove, da so kar nekaj časa posvetili tudi višini sejnin, saj so bile sejnine z
določbami zakona znižane za polovico. Sicer so imeli oni v mislih povišanje. Upoštevati je
potrebno tudi to, da niso vsi svetniki enako obremenjeni in aktivni, vendar so vsi enako plačani.
Svetnik Gajser dodaja, da je tudi njegov vzgib za znižanje sejnin temeljil na neenakomerni
obremenitvi svetnikov. Vsi so enako omejeni na 7.5% županove plače na letni ravni. Se mu pa
ne zdi pošteno, saj so nekateri svetniki člani več delovnih teles, člani delovnih skupin, tudi
predsedniki krajevne skupnosti, omejitev pa je za vse enaka. Strinja se, da tisti, ki so zelo
aktivni ne bodo dobili več, ampak vsaj simbolično bodo tisti, ki so manj prizadevni, dobili manj.
Svetnik Orel meni, da bi bilo edino pošteno, da se omejitev navzgor odpravi in se pride
ponovno na 15 %. Sam se ne strinja z znižanjem.
Župan dodaja, da je bila občinam tudi znižana povprečnina, za kar se župani zelo trudijo,
predvsem prek ZOS in SOS.
Svetnik Orel meni, da bi morala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlog
svetnika Gajserja obravnavati preden o tem glasuje občinski svet.
Svetnik Nemec se strinja s predlogom svetnika Orla in poudari, da sicer o tem sam ni hotel
razpravljati, vendar je res tudi to, da so bolj prizadevni svetniki premalo plačani.
Svetnik Gajser meni, da ni potrebno, da komisija obravnava pravilnik ponovno, saj gre za
politično odločitev.
Župan se strinja, da predlog obravnava še komisija, saj gre za občutljivo zadevo, ki terja
tehtnega premisleka.
Andreja Slejko Merkun opozori, naj svetniki amandmaje pošljejo v pisni obliki skladno s
poslovnikom.
Župan predlaga glasovanje o naslednjem sklep
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 007-19/2012
Občinski svet vrne Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–
Kostanjevica v ponovno obravnavo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z predlogom spremembe, ki jo je podal svetnik Gajser.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 11
Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica – 1.
obravnava
Uvodne obrazložitve podata župan in Andreja Slejko Merkun, obrazložitve so sestavni del
gradiva.
Svetnik Tomšič poda poročilo Statutarno-pravne komisije, poročilo je sestavni del gradiva.
Pove, da je komisija sprejela naslednji sklep: »Statutarno pravna komisija predlaga
Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica, da sprejme Odlok o izdaji občinskega glasila
Občine Miren - Kostanjevica z dopolnitvijo, in sicer, da se v 1. odst. 12. čl. odloka pred besedo
»politične« doda besedo »nobene«.
Svetnica Praznik poda poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega
glasila, poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da je komisija predlog odloka podprla in sprejela
kot predlaganega.
K razpravi se prijavi najprej svetnik Gajser, ki pravi, da je to področje zelo spolzko. Predlaga
naslednje spremembe:
- 1. odstavek 5. člena naj se glasi: » Namen izdajanja glasila je obveščanje občank in
občanov o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih organov občine,
o delu krajevnih skupnosti in drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma
soustanoviteljica je občina, o delu društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v
javnem interesu, ter o drugih lokalnih zadevah, ki so v javnem interesu, brez podajanja
stališč. « Svetnik meni, da je vse kar je izven njegove pripombe iz prve alineje področje
novinarstva in je financiranje z javnimi sredstvi sporno.
- Predlaga, da se za 2. odstavek 5. člena sprejme obvezna razlaga, predvsem zato, ker
se mu poraja vprašanje kaj je nepolitična vsebina. Obvezna razlaga naj se glasi:
»Nepolitična vsebina ne nujno pomeni, da ne smejo biti omenjene politične stranke.«
Svetnik ne vidi razloga zakaj stranke ne bi smele biti omenjene.
- Predlaga, da bi se namenilo prostor strankam, listam in kandidatom za župane v izvodu
glasila, ki izide v predvolilnem času.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan obrazloži, da je bilo od vsega začetka zavzeto stališče, da se politične stranke v glasilu
ne bi omenjale, razen npr. v primeru dogodka, katerega se udeleži predstavnik neke stranke.
Boji se, da bi se glasilo zlorabilo v namen predvolilnih kampanj. Misli, da je glasilo namenjeno
drugim vsebinam, takim, ki so ljudem bližje.
Andreja Slejko Merkun pove, da je za sprejem obvezne razlage pristojna Statutarno-pravna
komisija.
Svetnik Gajser izpostavi, da je pred 3 leti hotel, da se v glasilu objavi novica o odprtju
informacijske pisarne stranke SMC, urednica se za objavo ni odločila, ker je menila, da gre za
politično sporočilo.
Roberta Filipič, kot takratna urednica glasila, pove, da se je takrat odločila kot se je, vendar
njeno mnenje ostaja enako, saj bi sicer danes v glasilu objavljali že vrsto drugih političnih
vsebin. Cilj je poročati o življenju in delu ljudi v občini.
Andreja Slejko Merkun pove, da se taka novica lahko objavi tudi drugače, npr. na spletni strani
občine.
Svetnik Ferfolja je mnenja, da se mora urednik in uredniški odbor odločiti kaj bo v glasilu
objavljal. S predstavitvijo v predvolilnem območju pa se ne strinja.
Župan meni, da je res za občane dobro marsikatero sporočilo, vendar je področje zelo spolzko.
Glede predstavljanja strank, list in kandidatov pa meni, da je neprimerno predstavljanje
programov kandidatov, strank in list. Meni, da gre to daleč od smisla občinskega glasila.
Predstavitev izvoljenih kandidatov v glasilu je povsem druga zgodba, saj ni šlo za
predstavljanje političnih programov. Poleg tega pa pravi, da bi se na tak način z
davkoplačevalskim denarjem izvajala volilna kampanja. Župan predlaga, da se vsi predlogi
posredujejo v pisni obliki za naslednje branje do 15. avgusta.
Drugih pripomb ni bilo zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-15/2017-4
Občinski svet sprejme Odlok o izdaji občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica
v prvem branju
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 12
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2017/18
Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Roberta Filipič.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 600-4/2017
o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 2017/18
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.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

1

(svetnik Nemec je začasno odsoten)
Točka 13
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra - predlog
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda župan.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 478-28/2017
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti
Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 607 k. o. 2318-BILJE
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

1

(svetnik Nemec je začasno odsoten)
Seja se je zaključila ob 18.55 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

V Mirnu, 13.7.2017
Številka: 9000-6/2017
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