Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
31. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v sredo, 18. oktobra 2017 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič, Aleš Batistič, Matevž Marušič,
Mojca Merkun, Zvonko Ferfolja, Bogomir Nemec, Jasna Kos, Stojan Cotič, Vojko Urdih, Jelka
Majcen .
Opravičeno odsotna: Sebastjan Mozetič, Tihomil Pahor in Ingrid Praznik.
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Andreja Slejko Merkun, Maja Skok Možina.
Predstavniki medijev: /
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 12 svetnikov in svetnic, ter
da je tako sklepčnost zagotovljena.
Točka 1
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red in pove, da umika 11. točko dnevnega reda, ker mora
biti prej imenovano uredništvo glasila, ki bo programsko zasnovo predložilo. Točke se smiselno
preštevilčijo.
K razpravi se prijavi svetnik Gajser, ki predlaga, da se umakneta tudi 6. in 7. točka, ker svetniki
niso bili pozvani k podaji predlogov za člane svetov zavodov. Omenjeno jim omogoča 15. člen
poslovnika. V bistvu svetniki ne vedo o čem bodo glasovali, saj iz gradiva ni razvidno.
Župan pove, da je te točke včeraj obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je tudi predlagala kandidate. To je praksa, ki se odvijala že prej.
Svetnik Ferfolja pove, da ima vsak svetnik možnost podati predlog. Člani komisije so tudi
svetniki.
Svetnik Gajser pove, da on ni vedel, da je potrebno podati predloge, ker k temu ni bil pozvan.
Svetnica Merkun podpira svetnika Gajserja in se sprašuje kdo sploh lahko da predlog.
Svetnik Gajser dodaja, da ni bistvo v temu, kdo je dal predlog, ampak kdo ni imel možnosti
podati predlog. V nadaljevanju predlaga tudi, da se umakne 10. točka – imenovanje
uredniškega odbora in urednika občinskega glasila. V bistvu si ne zna razložiti sklepa, ki se
imenuje sklep o imenovanju, v nadaljevanju pa piše, da se potrjuje že imenovan uredniški
odbor.
Župan obrazloži, da glasilo izhaja, vendar odloka do sedaj ni bilo. Na podlagi odloka je
potrebno imenovati uredništvo in urednika. Meni, da dosedanje uredništvo dobro dela in
izpolnjuje pogoje iz odloka.
Svetnik Gajser pove, da vztraja pri umiku, ker sklep ni v skladu z odlokom, ki pravi, da mora
za imenovanje urednika uredniški odbor podati predhodno mnenje, pri omenjeni točki se lahko
imenuje samo uredniški odbor, ne pa tudi urednika. Predlaga tudi, da se 9. točka preimenuje
v Izvolitev kandidata za člana državnega sveta.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan meni, da se to lahko popravi, gre samo za napako v vabilu.
Tjaša Klavora pove, da je pravna služba podala pobudo za javni poziv za zbiranje kandidatov,
vendar se je komisija odločila, da bodo na komisiji podali pobude.
Jasna Kos pove, da so tako tudi do sedaj delali.
Župan v nadaljevanju predlaga naslednje sklepe
Sklep št. 9000-9/2017
Občinski svet sprejme sklep, da se 6. in 7. točka umakneta iz dnevnega reda, ostale
točke se ustrezno preštevilčijo
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 9000-9/2017
Občinski svet sprejme sklep, da se 9. točka dnevnega reda preimenuje in se glasi:
»Izvolitev kandidata za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 9000-9/2017
Občinski svet sprejme sklep, da se 10. točka umakne iz dnevnega reda, ostale točke
se ustrezno preštevilčijo
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

0

Proti

0

Ni glasoval/a

12

V nadaljevanju župan predlaga glasovanje o spremenjenem dnevnem redu, in sicer:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 30. 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 30. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
6. Izvolitev kandidata za predstavnika Občine Miren – Kostanjevica (elektorja) v
volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih
interesov,
7. Izvolitev kandidata za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih
interesov,
8. Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica,
9. Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta »Investicijsko vzdrževanje vodovodov
(Razdelilno omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu razvojnih
programov Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2017 – 2020.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Dodatno se k besedi prijavi svetnica Majcen, ki vpraša ali ni postopek glede imenovanj tak, da
najprej na komisiji obravnavajo njihove predloge, na občinskem svetu pa imajo vsi svetniki
možnost podati še predloge.
Župan pove, da se predlogi zbirajo prej, komisija predloge obravnava. Ima pa občinski svet
možnost potrditi ali zavrniti predloge komisije.
Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 30. redne seje
Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.
K razpravi se prijavi svetnik Gajser ki opozori, da naj se zapisnik objavi prej, tako da imajo
svetniki možnost zapisnik prebrati. Ima pa tudi vsebinske pripombe, in sicer na 13. strani pri
določitvi plačila poveljnika CZ je izvajanje svetnika Cotiča pomanjkljivo zapisano. Svetnik Cotič
je namreč zelo jasno povedal zakaj so znižali odstotek plačila poveljnika. Pomanjkljivo pa je
zapisana tudi njegova razprava v 7. odstavku na 13. strani, saj je nadaljeval, da sta tako občina
Renče-Vogrsko, kot Vipava glede poplavne ogroženosti primerljivi z našo občino in da se mu
zaradi tega predlog komisije o nižanju odstotka ne zdi sprejemljiv. Opozori pa tudi na
nedoslednost pri zapisu razprave svetnika Mozetiča na 15. strani zapisnika, ko je razpravljal o
izbiri pomočnice ravnatelja. Misli, da je svetnik drugače rekel in je prav, da se tako zapiše.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan meni, da lahko razpravljajo o pripombah glede 13. strani, o pripombah glede razprave
svetnika, ki je odsoten pa se mu ne zdi primerno. V tem primeru bi bilo potrebno poslušati
zvočni posnetek seje. Občinski svet ima možnost, da zapisnik ne sprejme na tej seji in se
opravi zvočnega posnetka. Njegovo mnenje je, da se zapisnik popravi, v kolikor niso
zabeležene bistvene stvari, ki vplivajo na postopek sprejemanja odločitev, sicer pa je
nemogoče pisati dobesedni prepis seje.
Svetnik Gajser predlaga, da se posluša zvočni posnetek treh pripomb, ki jih je podal.
Župan predlaga svetniku naj poda pripombo na njegovo izvajanje na 13. strani, pripombi na
izvajanje svetnika Cotiča in Mozetiča pa se bosta preverili s poslušanjem zvočnega posnetka.
Svetnica Majcen dodaja, da je tudi sama razpravljala pri tej točki, pa ni niti omenjena. Njen
predlog je bil, da bi se poveljniku v primerih, ko pride do izjemnih dogodkov podeli denarno
nagrado. Na komisiji so namreč govorili o varčevalnih ukrepih, vendar v izjemnih primerih bi
dali možnost nagrade.
Svetnik Gajser predlaga, da se njegovo izvajanje na 13. strani dopolni tako, da se na koncu
stavka pika spremeni v vejico in nadaljuje »kateri je močno izpostavljena tudi Občina MirenKostanjevica, zato naj se odstotek za plačo poveljnika civilne zaščite ne znižuje.«
Župan tako predlaga glasovanje o predlogu svetnika Gajserja in sicer
Sklep št. 9000-9/2017
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme sklep, da se popravi razprava
svetnika Gajserja na 13. strani tako, da se na koncu stavka pika spremeni v vejico in
nadaljuje »kateri je močno izpostavljena tudi Občina Miren-Kostanjevica, zato naj se
odstotek za plačo poveljnika civilne zaščite ne znižuje.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

2

V nadaljevanju direktorica prebere navedbe o vsebini zapisnika, ki so zapisane v poslovniku.
Svetnica Merkun meni, da so dejstva o tem zakaj so se svetniki za nekaj odločili pomembno
in mora biti v zapisniku zapisano.
Župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-9/2017
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme sklep, da se opravi ponovno
poslušanje zvočnega posnetka 30. redne seje glede pripomb svetnika Gajserja pri
razpravah svetnika Cotiča in svetnika Mozetiča.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

7

Proti

4

Ni glasoval/a

0

Točka 3
Poročila
a.) Poročilo župana: poročilo poda župan, poročilo je sestavni del gradiva. Svetnik
Nemec pove, da na srečanju Unesco šol na Cerju sodeluje POŠ Bilje.
b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni poročil
c.) Poročila članov svetov zavodov:
Svetnik Gajser ponovno opozori, da člani svetov zavodov, ki niso člani občinskega sveta ne
podajajo poročil, opozori na Javni sklad malega gospodarstva, Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica in Kraški vodovod Sežana. Sprašuje se o potrebnosti poročil, absolutno pa ne more biti
prepuščeno naključju. Misli, da je potrebno to sistemsko urediti.
Župan pove, da sta slednji javni podjetji, katerih poročila enkrat letno podajo direktorji družb
na občinskem svetu. Obravnavajo pa točko poročilo svetov zavodov. Pozvali bodo še tiste
člane svetov zavodov, ki poročil niso podali.
Aleš Batistič pove, da bo poročilo podal na naslednji seji svetnik Mozetič, občinski svet samo
obvesti, da bo izšel razpis za ravnatelja.
d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 30. redne seje: odgovore, ki
so sestavni del gradiva, poda župan.
Točka 4
Pregled realizacije sklepov
Župan poda pregled realizacije sklepov, pregled je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-9/2017-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
30. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 5
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se k besedi prijavi svetnik Gajser, ki pove, da že nekaj časa spremlja to kar se dogaja
in je ob tem zelo žalosten. Vedno več je objav v zvezi s cerkvijo, pojavljajo se na spletni strani
in v občinskem glasilu. Vehementno se je sprejelo Odlok o občinskem glasilu, ki pravi, da mora
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------biti glasilo nepolitično, ampak misli, da mora biti tudi neversko. Na portalu MojaObčina.si
prihajajo zadnje čase samo dogodki o mašah, spovedih, itd. Po 7. členu Ustave RS je cerkev
ločena od države, vemo tudi, da je v Sloveniji 50 verskih skupnosti in cerkva in so
enakopravne. Kaj se bo zgodilo, če bo prišla pobuda iz muslimanske cerkve, ali katere druge,
da se objavi njihova maša?
Župan pove, da napovednik izhaja enkrat mesečno in se vključujejo stvari, ki informirajo o
dogodkih v naši občini, ki jih imajo naša društva in krajevne skupnosti. Vsekakor velja za vse
enako glede objav. Objavljajo se lahko tudi vsebine, ki imajo drugačno versko prepričanje.
Svetnik Gajser poudari, da on govori o mašah, ne o drugih vsebinah.
Svetnica Majcen doda, da se na Mirenskem gradu odvijajo različne dejavnosti, katerih se
udeležujejo ljudje iz naše občine in izven nje.
Svetnik Gajser pove, da se teh dejavnosti udeležujejo tudi njegovi otroci in tukaj ni nič
spornega. Njegovo vprašanje je s kakšno argumentacijo bo župan zavrnil objavo maše katere
koli druge vere oz. cerkve?
Župan pove, da je napovednik namenjen občanom. Do sedaj niso zavrnili še nobene objave,
v kolikor se bo kaj takega dogajalo v naši občini bo objavljeno pod enakimi pogoji. Meni, da ni
kršena nobena pravica s tem, da se objavijo take vsebine. Vse je objavljeno z dobrim
namenom, da so ljudje seznanjeni, in da se dogodkov udeležujejo.
Svetnica Merkun zastavi tri vprašanja, in sicer:
1. Kaj je s kampom Sela na Krasu, kdaj je predviden razpis za izvedbo del in kdaj razpis
koncesije?
2. Ali se kaj premika izvedba preureditve križišča na Križ Cijanu?
3. Ali se predvideva tudi ureditev dovozne poti za urgentna vozila in nadstrešek pri
zadnjem vhodu pri ZD Miren?
Župan pove, da je za kamp vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, koncem leta bodo
kandidirali s projektom na razpis LAS. Pove, da je lastnik zemljišča KS Sela na Krasu, občina
bo izvedla investicijo, razpis za izbiro koncesionarja pa bo izvedla krajevne skupnost.
Predvideva, da bi lahko v začetku naslednjega leta pričeli z javnim razpisom za izvajalca del s
sredstvi in za tisti del projekta, za katerega bodo dobili sredstva iz razpisa LAS. Predvideva,
da bodo sredstva pokrila postajališče za avtodome, infrastrukturo za šotorišča, za objekt za
recepcijo pa bo potrebno sredstva zagotoviti v proračunih naslednjih let. Tudi gradbeno
dovoljenje je razdeljeno na 3. faze, vsaka faza dobi svoje uporabno dovoljenje. Prva faza je
postajališče za avtodome, dovozna cesta in komunalna oprema. Za ta del bodo zadostovala
sredstva iz LAS. Najverjetneje bo potrebno projekt terminsko uskladiti z razpisom LAS. Glede
Križ Cijana pove, da so se stvari zakomplicirale, saj je DRSI projektirala krožišče, ki pa nekje
sega prav do hiš, ter soglasij lastnikov niso imeli, tudi na tako prodajo zemljišč lastniki ne
pristajajo. S tako obliko se tudi sam ni strinjal, zato so šli v popravljanje dokumentacije, oziroma
optimizacijo. Z direktorico ZD so se pravkar dogovorili, da bodo tudi zadnji vhod sanirali in
rekonstruirali tako, da bo primerna za dostop z reševalnim vozilom. Za potrebe invalidov pa je
sedaj lepo urejen sprednji vhod.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Urdih vpraša kaj se dogaja okoli razpisa koncesije za zbiranje in odvoz odpadkov, saj
se v medijih pojavljajo informacije, da občine ne bodo šle v skupni razpis? Poleg tega pa
vpraša tudi glede čistilnih naprav, in sicer ali se bodo gradile skupne čistilne naprave, ali bodo
šli v sofinanciranje malih čistilnih naprav?
Glede komunalnih odpadkov župan pove, da je občinski svet sprejel dva odloka, o zbiranju in
o odlaganju komunalnih odpadkov. Odlok o zbiranju je bil sprejet v enakem besedilu v občinah
Kanal, Šempeter-Vrtojba in v naši občini. Občini Renče-Vogrsko in Brda sta sprejeli odlok za
krajšo dobo, MONG pa ima to že urejeno od prej. Razpis se pripravlja, objavljen bo koncem
tega meseca ali v začetku naslednjega meseca. Za druge dve občini ne ve kako se bosta
odločili. Želja je, da bi bil še vedno isti izvajalec, vendar ni nujno. Nujno pa je, da se razpis
izvede in uredi gospodarska javna služba skladno z zakonodajo. Upajo in pričakujejo, da se
bosta tudi ostali dve občini odločili in pristopili k skupnemu nastopanju. Za odlaganje in
obdelavo pogodba še ni bila podpisana, ker se še določene zadeve usklajujejo. V tem
postopku pričakuje, da bodo podpisale sporazum vse občine. Glede čistilnih naprav na Krasu
pove, da bodo v Opatjem selu dogradili omrežje, da se bodo tudi ostali lahko priključili. Za
ostale vasi pa bodo do konca leta pripravili pravilnik in v naslednjem letu bodo objavili razpis
za sofinanciranje do porabe sredstev.
Svetnik Ferfolja opozori, da je križišče ob obnovljeni cesti Opatje selo – Kostanjevica, kjer se
priključi cesta iz Lokvice, preglednost še vedno zelo slaba in meni, da bi morali to popraviti.
Prav tako opozori na slabo izvedbo nasutja ovinkov na cesti proti Selam na Krasu. Ovinki so
zelo nevarni za motoriste in kolesarje zaradi nepravilne izbire materiala in slabe izvedbe in
predlaga, da se to popravi.
Glede križišča iz Lokvice na glavno cesto pove, da so direkcijo na to opozorili, tehničnega
pregleda še ni bilo. Bodo pa dodatno podali še pobudo za prometne znake.
Svetnica Kos sprašuje ali je možno, da se postavijo količke pri dostopu na intervencijsko pot
pri vrtcu v Biljah. Pove, da tam namreč parkirajo ljudje, poleg pa so prazna mesta na urejenem
parkirišču.
Župan ne ve ali je možno intervencijsko pot omejiti s količki, gre pa za zavedanje staršev otrok,
ki hodijo v vrtec. Meni, da bi morali biti na roditeljskih sestankih opozorjeni starši. Lahko se
pošlje tudi redarje, vendar meni, da je bolj prijazno, če se ustrezno obvesti starše, lahko tudi z
obvestilom na oglasni deski.
Svetnik Nemec pove, da so o tem govorili tudi na svetu staršev, zagotovo gre za kulturo
posameznika. Se pa išče še dodatna rešitev z odkupom sosednjega zemljišča za potrebe
parkirišča.
Svetnik Tomšič sprašuje ali se bo zemljišče pri stavbi policije v začetku Mirna postalo
zazidljivo.
Župan pove, da je omenjen kompleks parcel izvzet iz postopka, ki teče za spremembe in
dopolnitve OPN št. 4, ker bi blokiral vse ostale spremembe. Izvedli bodo nov postopek samo
za ta kompleks. V trenutnem postopku so imeli približno 100 parcel za spremembo namenske
rabe. Za dve parceli, eno v Kostanjevici ter strelišče v Vrtočah, so naročili celovito presojo
vplivov na okolje, kar bi pomenilo, da bi bilo potrebno šteti habitate na vseh 100 parcelah,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ampak ne samo na omenjenih dveh. Zato so se odločili, tudi na podlagi dogovora z lastniki, ti
dve parceli umakniti iz postopka št. 4. Tudi ti dve parceli bosta šli v nov postopek. Vsekakor
pa za ta kompleks ostaja želja, da postane zazidljivo.
Svetnik Gajser ponovno opozori na neprimerno postavljeno tablo Opatje selo s strani
Kostanjevica na Krasu. Meni, da bi bilo tablo potrebno postaviti pred nove hiše, ki so tam
nastale, saj sicer omejitev hitrosti mimo tistih hiš še ne velja. Opozori tudi, da se na vabilih, ki
jih pošilja občina, redno pojavljajo slovnične napake, kar sicer ni nič tragičnega, ampak ni lepo.
Prosi, da se temu posveti več pozornosti.
Župan se strinja, da je potrebno dati več pozornosti slovnični pravilnosti in bodo to tudi storili.
Glede označevalne table pravi, da bo preveril ali teče postopek zaradi tega, saj občina table
na državni cesti ne sme postavljati oz. premikati.
Točka 6
Izvolitev kandidata za predstavnika Občine Miren-Kostanjevica (elektorja)
v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Pove, da je v
gradivo prišlo do napake, glasovanje se namreč lahko opravi javno ali tajno. Vsak svetnik lahko
predlaga, da se opravi tajno glasovanje.
Jasna Kos poroča iz Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo je
sestavni del gradiva. Pove, da so prispeli trije predlogi o katerih bo odločal občinski svet. Na
komisiji so bili mnenja, da bi se opravilo tajno glasovanje, ker gre za politično odločitev.
Župan ugotovi, da je že komisija predlagala tajno glasovanje, zato predlaga razpravo glede
tega. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 041-4/2017
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme sklep, da se za izvolitev kandidata
v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov
opravi tajno glasovanje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

V nadaljevanju župan pozove k podaji treh predlogov za imenovanje komisije za tajno
glasovanje. Andreja Slejko Merkun bo prisotna za strokovno-tehnična opravila.
Svetnica Merkun predlaga Vojka Urdiha in Matevža Marušiča.
Svetnik Orel predlaga predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Jasno Kos.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Cotič predlaga Romana Tomšiča.
Svetnik Urdih pravi, da naj bo namesto njega imenovan svetnik Marušič.
Župan predlaga sprejem naslednjega sklepa
Sklep št. 041-4/2017
Imenuje se komisija za izvedbo tajnega glasovanja, in sicer
1. Jasna Kos
2. Matevž Marušič
3. Roman Tomšič
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Komisija se umakne in se opravi tajno glasovanje. Zapisnik tajnega glasovanja je sestavni del
zapisnika.
Po opravljenem tajnem glasovanju predsednica komisije, Jasna Kos, obvesti občinski
svet, da je komisija ugotovila, da je bila s 7 glasovi ZA, kar predstavlja večino glasov,
izvoljena kandidatka Mojca Merkun.
Točka 7
Izvolitev kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih
interesov
Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun.
Jasna Kos poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pove, da
niso prejeli nobenega predloga.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 041-0004/2017
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da ni prejel nobene kandidature za
člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Točka 8
Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine MirenKostanjevica
Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva. Pove, da umika
sprejem glavnega urednika, torej bo občinskih svet odločal samo o uredniškem odboru.
K razpravi se prijavi svetnik Gajser in sprašuje, glede na to, da odgovorni urednik ne more
biti član politične stranke, ali je lahko član verske skupnosti?
Župan pove, da o vsakem predlogu bo odločal občinski svet, v kolikor bo predlog skladen z
odlokom bo lahko imenovan. Dodatno se k razpravi ni prijavil nihče, zato župan predlaga
glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 007-15/2017
o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi imenovane člane uredniškega odbora
občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica, ki so:
1. Sonja Cijan, Miren 142d, 5291 Miren,
2. Ivanka Kosta, Bilje 141, 5292 Renče,
3. Špela Sušanj, Opatje selo 7e, 5291 Miren,
4. Nataša Kolenc, Lipa 11, 5296 Kostanjevica na Krasu,
5. Roberta Filipič, Občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Točka 9
Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta »Investicijsko vzdrževanje
vodovodov (Razdelilno omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu
razvojnih programov Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2017 – 2020.
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda župan.
K razpravi se prijavi svetnik Urdih, ki sprašuje kaj zajema Krak 2?
Odgovori svetnik Cotič in pove, da gre za odsek v spodnjem desnem delu vasi, če gledamo
od bivše gostilne v križišču navzdol. Naselje ima preozko cev in posledično premalo pritiska.
Župan pove, da so v tem delu naselja priključeni priključek na priključek, predlog ta obnovo
tega kraka je podalo JP Kraški vodovod Sežana.
Svetnik Urdih pove, da je ob obnovi pred nekaj leti vse obnovilo, ker tam so cevi puščale. Se
pa strinja s predlogom.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 007-18/2017-4
o uskladitvi finančnih virov projekta »Investicijsko vzdrževanje vodovodov (Razdelilno
omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu razvojnih programov
Občine Miren – Kostanjevica za obdobje 2017 - 2020
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Seja se je zaključila ob 19.05 uri.

Zapisala
Maja Skok Možina

Župan
Mauricij Humar

V Mirnu, 19.10.2017
Številka: 9000-9/2017
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