Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
34. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 28. februarja 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, Branko Orel, Roman Tomšič, Aleš Batistič, Bogomir Nemec,
Stojan Cotič, Vojko Urdih, Sebastjan Mozetič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja in Ingrid
Praznik.
Opravičeno odsotna: Jasna Kos, Jelka Majcen, Tihomil Pahor in Mojca Merkun.
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d. d., direktor, k točki 5., Darjo Rolih, Komunala Nova
Gorica d. d., vodja PE ravnanje z odpadki, k točki 5., Dušan Bremec, Medobčinska uprava,
inšpektor, k točki 5., Rajko Leban, GOLEA, Nova Gorica, direktor, k točki 6., Marjan Zaletelj,
Javna razsvetljava, izvršni direktor za tehnično področje, k točki 7., Borut Jeram, Eko Les
Energetika d.o.o., prodaja, k točki 8., Peter Budin, predsednik Nadzornega odbora Občine
Miren – Kostanjevica, k točki 9., Nevenka Vuk, gospodarstvo in turizem, k točki 10., Ariana B.
Suhadolnik, članica delovne skupine za področje turizma, k točki 10.,
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Vanja Trkman (Radio Robin).
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic, ter
da je tako sklepčnost zagotovljena.
Točka 1
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red. Predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer, da se 9.
točko umesti kot 5. točko dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilči. Predlog
utemelji s tem, da ima predsednik NO v nadaljevanju dneva še obveznosti, katerih se mora
udeležiti.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-2/2018
Občinski svet sprejme sklep, da se spremeni vrstni red točk dnevnega reda, tako da 9.
točka postane 5. točka, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

V nadaljevanju občinski svet glasuje še o spremenjenem dnevnem redu, in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 33. redne seje,
3. Poročila
a.) poročilo župana,
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c.) poročila članov svetov zavodov,
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 33. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 in
Nadzorni program za leto 2018,
6. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v obdobju januar
– september 2017 in letni program gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za
leto 2018 za Občino Miren - Kostanjevica,
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2017,
8. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018 v Občini Miren Kostanjevica,
9. Letni program dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in
vročo vodo v letu 2018 v Občini Miren – Kostanjevica,
10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren – Kostanjevica - prva
obravnava,
11. Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti,
12. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za
parcelo št. 1687/601 k. o. 2330-SELA NA KRASU,
13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 2 Obravnava in sprejem zapisnika 33. redne seje
Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-1/2018
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme zapisnik 33. redne seje kot
predlagan
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 3 Poročila
a.) Poročilo župana: poročilo poda župan, poročilo je sestavni del gradiva.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b.) Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: ni poročil
c.) Poročila članov svetov zavodov:
Svetnik Mozetič poroča iz sveta zavoda OŠ Miren. Na seji so obravnavali poročilo letnega
popisa 2017, plan nabav za leto 2018/2019, poročilo o kadrovanju, obravnavali in sprejemali
delovno uspešnost ravnatelja, podano je bilo poročilo o delovanju šolskega sklada. Svet
zavoda pa je odpiral tudi vloge za delovno mesto ravnatelja. Prijavljenih je 12 kandidatov, vloge
morajo še pregledati in preveriti izpolnjevanje pogojev. Upa, da se glasovani ne bodo preveč
razpršili, saj bo sicer ponoviti razpis. Občinski svet bo svet zavoda zaprosil za soglasje.
Poročilo iz sveta zavoda osnovnega varstva poda svetnik Urdih. Pove, da so obravnavali letno
poročilo za 2017, zavod posluje dobro, s presežkom prihodkov nad odhodki.
Peter Budin poda poročilo iz sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica. Pove, da v zavodu
ostaja problem obnove starega dela glasbene šole, predvsem zamenjave strešne kritine, ki je
še salonitna. Sam je sicer mnenja, kar je tudi na sestanku povedal, da mora lastnik skrbeti za
ustreznost stavbe. Na naslednji seji bodo obravnavali letno poročilo 2017.
d.) Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 33. redne seje: Župan
predstavi odgovore na pobude in vprašanja občinskega sveta 33. redne seje.
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. 9000-1/2018-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
33. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Točka 5
Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2017 in Nadzorni program za leto 2018
Letno poročilo in nadzorni program poda predsednik NO, Peter Budin. Oba dokumenta sta
sestavna dela gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 030-12/2017-1
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu
nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 in Nadzornim programom
za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za
11
Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 6
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v
obdobju januar – september 2017 in letni program gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki za leto 2018 za Občino Miren-Kostanjevica
Uvodne obrazložitve podajo Darko Ličen in Dario Rolih iz družbe Komunala Nova Gorica, d.
d. ter inšpektor iz MUO Dušan Bremec. Obrazložitve so sestavni del gradiva.
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Gajser, ki pravi, da se iz obrazložitev poročevalcev zdi kot,
da ni nič narobe. Stanje na terenu pa še zdaleč ni tako. Namen njegovega opozarjanja ni kritika
komurkoli, namen je iskanje rešitev. Misli, da je potrebno stremeti k temu kaj se še lahko
naredi. V redu je izobraževanje in ozaveščanje, vendar nekih premikov na boljše ne vidi. Rad
bi konkreten odgovor kaj in kdo namerava na tem področju narediti.
Župan pove, da je bil predlog občinske uprave, da se ob obvoznici postavi fizično prepreko
bližje cesti, da ne bi bilo mogoče v gramoznici odlagati odpadkov. Ugotovili so, da direkcija za
infrastrukturo tega ne dovoli, saj gre za državno cesto. Prav zaradi tega je sedaj postavljena
prepreka pomaknjena stran od ceste, kjer pa je še dovolj prostora za odlaganje smeti.
Dušan Bremec dodaja, da še zdaleč nočejo prikazati stanja kot idealnega, je pa res, da je ta
kup, ki se na obvoznici zbira, eden redkih. Gre za gradbeni odpadek, ki pa je v pristojnosti
okoljske inšpekcije. Prijavo inšpekciji so že dali, kar lahko storijo je to, da ponovno preverijo
zadevo.
Darko Ličen pove, da bodo v prihodnje šli v projekt opremljanja 4 ekoloških otokov z
videokamerami. Namen le-teh pa, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ne sme
biti kontrola pravilnega odlaganja odpadkov, ampak kontrola vandalizma. K projektu pristopajo
skupaj z zavarovalnico na nekaj najbolj kritičnih mestih. Obrazloži tudi ostale projekte, ki jih
nameravajo izvesti v prihodnje. Dodaja tudi, da v določenih primerih bi bilo potrebno kršitelje
tudi kaznovati, ker opozorila v določenih primerih ne zaležejo.
Dušan Bremec opozori na problematiko odlaganja avtodelov, ki se je pojavljala nekaj let nazaj.
Pove, da so takrat izvedli obsežno akcijo, obiskali vse mehanike v občini in izven, jih opozorili
in prosili za informacije kdo odlaga. Tako so problematiko zajezili in se ni več dogajala, kdo je
avtodele nepravilno odlagal pa niso ugotovili.
Svetnik Gajser meni, da je v vsakem primeru, ne glede na to kakšni odpadki so tam odloženi,
potrebno zadevo sanirati in preprečiti nadaljnje odlaganje odpadkov.
Svetnica Praznik vpraša ali so seznanjeni, da tudi ljudje iz onstran meje prinašajo smeti v našo
občino? Meni, da je to velik problem in se dogaja pretežno v večernih urah.
Darko Ličen pravi, da so določena mesta kjer se to dogaja, pove, da to niso samo tujci, ampak
tudi domačini. Gre za kulturo posameznikov, ki pa bodo, ne glede na rešitve, smeti odlagali
kjer koli. Če se kršitelja vidi je potrebno javiti inšpekciji.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na vprašanje svetnika Urdiha glede odlaganja organskih odpadkov, Dario Rolih pove, da so
gospodinjstvom že razdelili 7000 posod in jih v prihodnje planirajo razdeliti še prb. Dvakrat po
5000 kosov. Dobili bodo tudi nov tovornjak za odvažanje organskih odpadkov, po tem bodo
razdelili tudi več 120 l kant za organske odpadke.
Svetnik Nemec opozori naj se uskladijo tudi z drugimi družbami glede dneva odprtih vrat.
Dario Rolih pove, da oni imajo vedno od dnevu zemlje, uskladijo termine pa tako, da se dneva
odprtih vrat udeležijo tudi šole.
Dušan Bremec obrazloži tudi sistem prijave kršiteljev, pove, da inšpektor potrebuje pričo, oz.
da ga inšpektor zaloti pri kršitvi. Fotografija na sodišču pa ni merodajna.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-0014/2018-2
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s Predlogom letnega programa
gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe
obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2018 ter devetmesečno poročilo za leto 2017
za Občino Miren - Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe
Komunala Nova Gorica d. d.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 7
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017
Uvodne obrazložitve poda Rajko Leban, direktor agencije GOLEA, obrazložitve so sestavni
del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 360-2/2018-2
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Točka 8
Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018 v Občini
Miren-Kostanjevica
Obrazložitve poda Marjan Zaletelj, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 0142-0002/2017-22
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme letni program dejavnosti
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v letu 2018 v Občini Miren - Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 9
Letni program dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije)
s paro in vročo vodo v letu 2018 v Občini Miren-Kostanjevica
Obrazložitve letnega programa poda Edi Manfreda iz družbe TOP LES ENERGIJA.
Sklep št. 0142-0001/2018-4
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme letni program dejavnosti
gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v letu 2018 v
Občini Miren - Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 10
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica
– prva obravnava
Uvodoma obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva. Obrazloži in poda
tudi odgovore na pobude in predloge, ki so prispeli v času javne obravnave. Poročilo Odbora
za gospodarstvo in proračun poda Robert Gajser, poročilo Statutarno-pravne komisije poda
Roman Tomšič. Obe poročili sta sestavni del gradiva.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatno župan pove, da se strinja s predlogom glede imenovanj v svet zavoda, in sicer, da so
trije predstavniki ustanovitelja – občinski svetniki, en predstavnik občinske uprave, dva
predstavnika iz gospodarstva oz. zainteresirane javnosti, ter en predstavnik zaposlenih. Meni,
da bodo tako pravilno zastopani interesi, ter da bi taka sestava sveta zavoda uspešno delovala.
Glede izobrazbene ravni direktorja pravi, da štejejo tudi delovne in življenjske izkušnje, se pa
strinja, da mora biti izobrazba v družboslovni smeri, kar ponuja velik spekter kandidatov.
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Orel in predlaga, da trije predstavniki občinskega sveta
imenovani tako, da vsak izmed njih predstavlja eno volilno enoto. Glede izobrazbene ravni pa
meni, da v kolikor je stopnja nižja mora kandidat imeti več delovnih izkušenj.
Župan pove, da ne ve, če to pravno-formalno zdrži, kar se je pokazalo tudi pri imenovanju
podžupanov. Glede delovnih izkušenj pa pove, da o tem govori že odlok.
Svetnik Ferfolja obrazloži, da so že na odboru dobili negativno mnenje. Po njegovem mnenju
pa je to vendarle lahko neka notranja praksa.
Svetnik Gajser je proti temu, da se pogoji zaostrujejo, bodisi v svetu zavoda z geografskimi
pogoji, potem napišimo še spolne kvote. Dobiti je potrebno nekoga, ki obvlada svoje delo,
izbiral bo svet zavoda in bo izbral najboljšega kandidata. Naj bodo zagotovljeni neki osnovni
pogoji, ni pa pomembno kakšno stopnjo izobrazbe ima ali kakšnega profila je, zadostovalo bo,
da bo svet zavoda izbral najboljšega kandidata.
Župan meni, da vseeno bi bilo smiselno se usmeriti v kandidate z družboslovno smerjo
izobrazbe, od katerih pa se pričakuje, da imajo ustrezna znanja.
Svetnik Tomšič dodaja, da je po njegovem mnenju potrebno imeti kader družboslovne smeri
na takem položaju v zavodu. Važno je, da se najde nek kompromis, ter da se danes sprejme
odlok.
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih
sklepih, in sicer
Sklep št. 007-0002/2018
Prvi odstavek 9. člena odloka se glasi: »Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren – Kostanjevica, pri čemer mora
upoštevati, da je en član sveta zaposlen v občinski upravi Občine Miren –
Kostanjevica, trije člani pa člani Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-0002/2018
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tretji odstavek 9. člena odloka se glasi: »Dva predstavnika uporabnikov oziroma
predstavnika zainteresirane javnosti imenuje občinski svet Občine Miren Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-0002/2018
Drugi odstavek 13. člena odloka se glasi: »Za direktorja Zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom in statutom Zavoda ter ima:
najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0
Sklep št. 007-0002/2018

Četrta alineja prvega odstavka 15. člena odloka se glasi: »- pripravlja štiri letni načrt
razvoja in letni program dela Zavoda«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-0002/2018
Občinski svet sprejme sklep, da se združita 1. in 2. branje Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Sklep št. 007-2/2018
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine MirenKostanjevica po skrajšanem postopku
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Svetnik Gajser pove, da ko je občinski svet sprejemal strategijo jih je župan presenetil z že
natisnjeno strategijo, ko so sprejemali sklep ali naj bo zavod ali zadruga, jih je presenetil z že
pripravljenim odlokom, danes po sprejetju odloka pa pričakuje, da jih bo obvestil kdo bo
vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
(ob 19.30 župan odredi 10 minutni odmor)
(ob 19.30 uri zapustita sejo svetnik Orel in podžupan Stojan Cotič)
Točka 11
Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda svetnik Gajser, poročilo je sestavni del
gradiva. Pove, da je odbor predlagal sprejem negativnega mnenja.
Na vprašanje svetnika Tomšiča župan pove, da sosednja občina mora skladno z zakonom
podati soglasje, saj vplivi sega tudi izven meja občine, kjer igralni salon posluje.
Tako svetnik Urdih, kot svetnik Ferfolja se strinjata, da se poda negativno mnenje.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 461-0001/201-3
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme negativno mnenje k dodelitvi
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v sklopu kompleksa
MMP Vrtojba, gospodarski družbi Viva d.o.o., Volčja draga 61, 5293 Volčja Draga
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 12
Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena za parcelo št. 1687/601 k. o. Sela na Krasu
Obrazložitve sklepa, ki so sestani del gradiva, poda župan.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 478-5/2018-1
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti
Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1687/601 k. o. 2330-SELA NA KRASU
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 13
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se prijavi k razpravi svetnica Praznik, ki prebere pobudo, ki jo podajajo svetniki
svetniške skupine SMC. Predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnih prevozov za starejše v
Občini Miren-Kostanjevica. Gre za projekt, ki ga izvaja Zavod Sopotnik in ga je pred kratkim
vzpostavila tudi Občina Postojna (pobuda v pisni obliki je sestavni del gradiva). Predlaga, da
občinska uprava vzpostavi kontakt z zavodom.
Župan pove, da so pisni predlog že prejeli, da je pobuda zanimiva in bodo zadevo proučili in
stopili v kontakt z zavodom.
Svetnik Ferfolja pove, da je sokrajan, Roman Perdec, podal že v letu 2014 pobudo za
spremembo namenske rabe parcele v Koritih na Krasu. Pravi, da mu je bila vloga že dvakrat
zavrnjena. Svetnik pravi, da je parcela locirana tako, da ni mogoče se sklicevati za razpršeno
gradnjo. Prosi za dodatno obrazložitev zadeve, ter da se zadeva uredi.
Župan pove, da je seznanjen s primerom. Pove, da je odprt 5. postopek sprememb in
dopolnitev OPN in se bo to zadevo poskušalo vključiti. Poudari, da so je ministrstvo v prvem
mnenju skoraj vse pobude zavrnilo, na usklajevanju so se dogovorili, da bo lahko veliko parcel
šlo v spremembo, vendar vedno parcele, ki so mejne, da se naselja niso širila. Upa, da bodo
to spremembo razumeli kot zaokrožitev naselja, kljub temu, da je hiša na drugi strani ceste.
Zagotoviti tega ne morejo, še ena možnost pa je. Občina mora poleg tega zagotoviti tudi to,
da se toliko parcel, kolikor se jih spreminja iz kmetijskega v stavbo, vrne iz stavbnega v
kmetijsko.
Svetnik Urdih razpravlja glede varnosti prometa v začasni preselitvi vrtca v gasilski dom v
Kostanjevici na Krasu. Meni, da bi morali že na glavni cesti postaviti omejitev, če je možno. V
tem času bo tam promet povečan. Omejitev bi morali postaviti vsak od glavne ceste do
gasilskega doma. Opozoriti je tudi potrebno gasilce, ki gredo na intervencijo, da po cesti ne
tako drvijo.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan pove, da bodo na cesti do gasilskega doma postavili omejitev, na glavni pa vsak
premične trikotnike, ki opozarjajo na otroke na cesti.
Svetnik Tomšič sprašuje kaj bo s kanalizacijskimi vodi v Mirnu, tam kjer jih že ni.
Župan pove, da so izpuščene dele evidentirali in bodo skušali, skozi prejeto amortizacijo,
posamezne odseke izvesti.
K razpravi ni prijavljen nihče več, zato župan sejo zaključi ob 19.55 uri in svetnike obvesti, da
bo 35. redna seja 28.3.2018.

Zapisala
Maja Skok Možina

Župan
Mauricij Humar

V Mirnu, 22.3.2018
Številka: 9000-2/2018
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