Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 8. novembra 2018 ob 16. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Aleš Batistič, Bogomir Nemec, Jelka Majcen, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja,
Sebastjan Mozetič, Stojan Cotič, Tihomil Pahor, Roman Tomšič, Mojca Merkun in Branko Orel.
Opravičeno odsotni: Jasna Kos.
Neopravičeno odsotni: Vojko Urdih, Robert Gajser, Ingrid Praznik.
Ostali prisotni: Mauricij Humar, Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave, Maja Skok Možina,
Mirjam Klančič, Mojca Bratina, Urška Velikonja.
Predstavniki medijev: /
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 9 svetnikov in svetnic, ter da
je tako sklepčnost zagotovljena.
Točka 1
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predstavi dnevni red.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-9/2018
Občinski svet potrdi dnevni red in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter
oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine MirenKostanjevica za leto 2018 (Rebalans št. 1):
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018 z
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1,
 splošni del proračuna za leto 2018,
 posebni del proračuna za leto 2018,
 načrt razvojnih programov za leta 2018 - 2022,
 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2018 (rebalans št. 1).
Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

0

(Podžupan Stojan Cotič pristopi ob 16.03 uri)
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Točka 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ
ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Uvodoma poda obrazložitve Mojca Bratina, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Na poziv župana se k razpravi ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep št. 007-0011/2018
Občinski svet sprejme ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Točka 3
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine MirenKostanjevica za leto 2018 (Rebalans št. 1)
(Svetnik Tihomil Pahor pristopi ob 16.07 uri)
(Svetnica Mojca Merkun pristopi ob 16.15 uri)
Uvodne obrazložitve podata Mirjam Klančič in Urška Velikonja, obrazložitve so sestavni del
gradiva.
Mojca Merkun poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del
gradiva.
Svetnica Majcen vpraša po kakšnem ključi se vključijo v načrt razpolaganja posamezne
občinske parcele?
Urška Velikonja pove, da običajno občina prejme vlogo za odkup zemljišča, nato se pridobi
mnenje urbanistke ter mnenje krajevne skupnosti. V kolikor sta obe mnenje pozitivni se
običajno odločijo, da se parcela vključi v načrt razpolaganja.
Župan doda, da se lahko tudi občinski svet, v postopku sprejemanja proračuna, odloči, da se
določena nepremičnina vključi v načrt razpolaganja.
Svetnica Merkun pove, da je že ob sprejemanju proračuna opozorila na visoko postavko
prodaje nepremičnin v lasti občine. Apelira, da se prihodnji proračun sestavi bolj ekonomsko
upravičeno, prav zato, ker se največkrat že vnaprej ve, da vse prodaje ne bodo realizirane.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan pove, da njihova želja zagotovo je, da se vse parcele prodajo. Kot so svetniki že
seznanjeni, so velike težave tudi s spremembami OPN, postopki so prepočasni. Opozori, da
vlagajo velik napor, da bi postopki stekli hitreje, opravili so že več sestankov, tako na
ministrstvu za okolje, kot tudi na ministrstvu za kmetijstvo. Postopek omejuje tudi ostale
občane, ki bi želeli graditi na svojih parcelah, pa zaradi dolgotrajnega postopka ne morejo.
Svetnik Nemec pove, da ga najbolj skrbijo poljske poti, ker te postavke ni v rebalansu. Opozori
tudi na umirjanje prometa, o čemer so se že pogovarjali, za kar tudi ne vidi postavke v
rebalansu.
Mirjam Klančič pove, da v proračunu je postavka za poljske poti v področju kmetijstva.
Glede umirjanja prometa župan pove, da za umirjanje prometa niso še našli ustrezne rešitve,
se pa te zadeve urejajo v sklopu postavke za ceste.
Svetnica Majcen sprašuje zakaj se je povečal strošek za prevoz učencev?
Župan pove, da se je postavka povečala zato, ker se izvaja en prevoz več kot je bilo
predvideno. Pove, da je to sicer zakonska obveza občine, ampak imajo veliko število prevozov,
avtobusi so kar pogosti. Za naprej je sicer stvar odločitve, trenutno pa je zadeva taka.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
Sklep št. 007-24/2017
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-0017/2018
Občinski svet sprejme Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (rebalans št. 1)
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

V nadaljevanju, kljub temu, da na dnevnem redu ni točke razno, župan da besedo svetniku
Orlu, ki preda županu peticijo skupine občanov. Nanaša se na omejevanje dostopa do reke
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vipave, najemnika občinske parcele v Biljah. Župan in pravna služba sta seznanjena z zadevo
in svetnik apelira, da se zadeva uredi.
Župan pove, da bodo zadevo poskušali urediti čim prej. V nadaljevanju se zahvali svetnikom
za sodelovanje v mandatu 2014 – 2018 in meni, da so veliko naredili, sadovi pa se bodo videli
tudi v prihodnje.
Sejo je župan zaključil ob 16.40
Zapisala
Maja Skok Možina

uri.
Župan
Mauricij Humar

V Mirnu, 13.11.2018
Številka: 9000-9/2018
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