predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
5. redne seje seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 15. maja 2019 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič,
Nika Miško Nemec, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Jože Bezjak, Primož Nemec, Sebastjan
Budin, Matej Petejan.
Opravičeno odsotni: Tihomil Pahor, Suzana Černe, Zvonko Ferfolja in David Cigoj.
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Maja Skok Možina
(zapisnikar), Tadej Mori k točki 10, Sejad Jusič k točki 11, Marko Štanta k točki 13, Mateja
Berginc Kovačič in Bernarda Pirih k točki 14 in 15, mag. Iris Podobnik k točki 16, Aleš
Markočič k točki 17 in 18, Nevenka Vuk in Robert Likar k točki 19, Metka Jug, Viljem Fabčič
in Tjaša Podgornik k točki 22.
Predstavniki medijev: Vanja Trkman (Radio Robin) in Alenka Ožbot Klančič (Primorske
novice).
Župan pozdravi svetnike in svetnice in ostale prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 10
svetnikov in je tako sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predstavi dnevni red. Glede na to, da se nihče ni prijavil k razpravi, predlaga
glasovanje o predlaganem dnevnem redu in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. 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 4. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica,
6. Imenovanje Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine MirenKostanjevica,
7. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica,
8. Imenovanje predstavnika OMK v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
9. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica,
10. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2018,
11. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu
2018,
12. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2018,
13. Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 2018 in Plan dela za leto 2019,
14. Poročilo o delu Doma upokojencev Nova Gorica – pomoč na domu za leto 2018
– informacija,
15. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2019,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 ter
poslovni in finančni načrt za leto 2019,
17. Poročilo o delu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska
enota Nova Gorica za leto 2018,
18. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,
19. Sklep o potrditvi DIIP Kamp Sela na Krasu,
20. Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Město Kralupy nad
Vltavou,
21. Letni program športa 2019 Občine Miren-Kostanjevica,
22. Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4) - seznanitev,
23. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega
dobra za parceli št. 1687.624 in 1687.626 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU ter za
parceli št. 381 in 466.2 obe k.o. 2328 OPATJE SELO,
24. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

0

(Ob 17.05 uri pristopi svetnik Primož Nemec)
Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
Župan predstavi zapisnik in predlaga razpravo.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-3/2019
Občinski svet sprejme zapisnik 4. redne seje s Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 3 Poročila
a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih v obdobju od prejšnje seje.
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta; /
c) poročila članov svetov zavodov:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tjaša Klavora pove, da so prejeli nekaj poročil iz svetov zavodov, ki so jih svetniki dobili po
elektronski poti, ter eno poročilo danes v pisni obliki. Poročila so sestavni del gradiva. Prav
tako pove, da svetnikom izročajo natisnjen izvod Strategije in vizije razvoja Občine MirenKostanjevica
Matjaž Mozetič poroča iz ustanovne skupščine Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana.
Pove, da so imenovali predsednika skupščine, sprejeli nov poslovnik, potrdili člane
nadzornega odbora, direktor družbe pa je podal poročilo za leto 2018.
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje: Župan pove, da so
bili vsi odgovori podani že na seji.
Ad 4 Pregled realizacije sklepov
Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi
realizirani, kot je navedeno v gradivu. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga
glasovanje o naslednjem sklepu:
Sklep št. 9000-4/2019
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 4. redne seje Občinskega
sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 5 Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik 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. 041-2/2019-14
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
I.
Imenuje se občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
PREDSEDNICA: Katja Lužnik Štanta, Miren 142 C, 5291 Miren,
NAMESTNICA PREDSEDNICE: Karmen Budin, Miren 157 I, 5291 Miren,
ČLAN: Matjaž Marušič, Opatje selo 25 C, 5291 Miren,
NAMESTNICA ČLANA: Marinka Velikonja, Bilje 134 C, 5292 Renče,
ČLANICA: Eva Devetak, Miren 14 C, 5291 Miren,
NAMESTNICA ČLANICE: Monika Birsa, Miren 183, 5291 Miren,
ČLAN : Milan Godnič, Kostanjevica na Krasu 104 A, 5296 Kostanjevica na Krasu,
NAMESTNIK ČLANA: Vasja Gimpelj, Miren 270, 5291 Miren.
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Mandat komisije traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 6 Imenovanje Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine MirenKostanjevica
Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik 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. 011-1/2019-8
O IMENOVANJU ČLANOV SOSVETA ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJE VARNOSTI
OBČANOV
1. člen
V sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov se imenuje:
1. župan kot predsednik sosveta: Mauricij Humar
2. komandir Policijske postaje Nova Gorica: Sead Jusić
3. predstavnik občinskega sveta: Zvonko Ferfolja
4. direktorica občine: Tjaša Klavora
5. trije predstavniki volilnih enot:
•
volilna enota Miren: Aleš Ferletič, predsednik KS Miren,
•
volilna enota Bilje: Jernej Tomsič, predsednik KS Bilje
•
volilna enota Kostanjevica na Krasu: Mirjan Pahor, predsednik KS Opatje selo,
6. ravnateljica Osnovne šole Miren : mag. Nikolaja Munih
7. poveljnik Civilne zaščite Miren : Dean Bizjak,
8. vodja medobčinske uprave: Tadej Mori.
2. člen
Ta sklep velja takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

1
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Ad 7 Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 1002-0007/2019-3
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem ge. Ester Košiček za
direktorico javnega zavoda Goriška lekarna, za obdobje petih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 8 Imenovanje predstavnika OMK v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik 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
S K L E P št. 1002-0011/2019-3
O IMENOVANJU ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA GORIŠKA LEKARNA
NOVA GORICA
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda Goriška lekarna
Nova Gorica Primoža Nemca, Bilje 187 a, 5292 Renče, za obdobje petih let.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9 Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el.
pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si
5

predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uvodno poročilo poda svetnik Aleš Batistič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, poročilo je sestavni del gradiva.
Tjaša Klavora pove, da je svetnica Suzana Černe sporočila, da so kandidatko tudi na svetu
zavoda potrdili soglasno.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 1002-0007/2019-3
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem ge. Petre Kokoravec, dr.
med., roj. 17.6.1976, Grgar 64 b, 5251 Grgar, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni
dom Osnovno varstvo Nova Gorica, za štiri letno mandatno obdobje od 10.6.2019 do
9.6.2023.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 10 Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2018
Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda vodja medobčinske uprave, Tadej Mori.
Svetnik Bogomir Nemec vpraša, če so bili seznanjeni z vandalizmom, ki se je dogajal med
vikendom pri podružnični šoli v Kostanjevici na Krasu.
Tadej Mori pove, da nimajo dovolj kadrovskih virov za pokrivanje popoldanske ure, kaj šele
sobote in nedelje. Kljub vsemu takrat je aktivna policija in se lahko njih pokliče. S
kadrovskimi resursi, ki so trenutno ne morajo pokrivati vseh želja.
Župan se strinja, da so potrebe tudi popoldne in vikende in tudi predlaga, da se zagotovi
kakšno dežurstvo tudi popoldne.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 014-3/2018-4
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Medobčinske
uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
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Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 11 Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu
2018
Uvodne obrazložitve poda komandir Policijske postaje Nova Gorica, gospod Sejad Jusić,
poročilo je sestavni del gradiva.
Enako kot pri prejšnji točki, svetnik Bogomir Nemec pove, da so šolska dvorišča, ko ni
pouka, zelo mamljiva vandalom. Predlaga, da se patrulje občasno ustavijo in kontrolirajo tudi
šolska dvorišča.
Komandir pove, da povedano zagotovo drži, podobna problematika se kaže tudi po ostalih
občinah. Zagotovo bodo tudi naprej pozorni na to.
Svetnik Matjaž Mozetič pove, da opažajo veliko prehodov skozi bivši mejni prehod Miren, s
tem misli različna vozila tujih registracij.
Komandir pove, da se predvsem v poletnem času poveča število vozil, ki iz različnih razlogov
prečkajo ta mejni prehod. Veliko je prehodov državljanov Romunije in Bolgarije. Zelo pogost
razlog za prehod tega mejnega prehoda je izogibanje poostrenim kontrolam na avtocesti.
Policija izvaja poostrene nadzore ob državni meji.
S K L E P š t . 014-0034/2019-2
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o varnostni problematiki v
letu 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 12 Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2018
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora, gradivo je sestavni del
gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 007-0009/2019-1
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega programa
varnosti za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 13 Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 2018 in Plan dela za leto 2019
Poročilo, ki je sestavni del gradiva, poda Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnica Vesna Klančič, poročilo je sestavni
del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 141-1/2019
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Sveta za
invalide za leto 2018 in potrdi plan dela za leto 2019
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 14 Poročilo o delu Doma upokojencev Nova Gorica – pomoč na domu za leto 2018
– informacija
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva poda Mateja Berginc Kovačič iz Doma
upokojencev Nova Gorica.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnica Vesna Klančič, poročilo je sestavni
del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
SKLEP št. 014-0019/2019
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Finančnim poročilom o delu Doma
upokojencev Nova Gorica za storitev pomoč na domu za leto 2018.
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Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 15 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2019
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podata Bernarda Pirih in Mateja Berginc
Kovačič iz Doma upokojencev Nova Gorica. Bernarda Pirih pove, da se kaže potreba bo
dodatni zaposlitvi za Občino Miren-Kostanjevica, da se čakalna vrsta daljša in bo potrebno o
tem razmisliti. Število prosilcev se, glede na trende in delež starejših v družbi, zagotovo ne
bo zmanjšalo. Mateja Berginc Kovačič dodatno obrazloži kakšen je izračun za dodatno
zaposlitev, tako za polovični delovni čas, kakor za polni delovni čas, seveda ob predpostavki,
da uporabnik plačuje enako kot do sedaj.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnica Vesna Klančič, poročilo je sestavni
del gradiva.
Na vprašanje svetnika Budina, župan pove, da o dodatni zaposlitvi še niso razmišljali,
izračuni so prišli sedaj. Bo pa zagotovo potrebna razprava in naknadno vključitev v proračun.
Na vprašanje svetnika Budina, Bernarda Pirih pove, da s kadrom do sedaj, na srečo, niso
imeli težav. Moramo pa se zavedati, da je to zelo težak poklic, težko delo in zelo slabo
plačano, zato se tudi brezposelni težko odločijo za ta poklic. Ostali centri po Sloveniji imajo
že zelo resne težave s pridobivanjem kadra.
Svetnik Primož Nemec predlaga, da se pripravi točnejši izračun in se z rebalansom vključi v
proračun. Predlaga tudi, da se analiza stroške za kilometrino, saj socialne oskrbovalke
uporabljajo svoje avtomobile za to službo, napram stroškom nakupa avtomobilov za te
potrebe. Vemo namreč, da ima Občina Miren-Kostanjevica dva avtomobila, ostale
oskrbovalke pa uporabljajo svoje avtomobile.
Župan pove, da so šli v nabavo oz. najem avtomobilov zato, ker se zavedajo kaj pomeni
uporabljati lastni avtomobil za službene potrebe. Socialne oskrbovalke namreč vozijo hrano v
lastnih avtomobilih, vonj katere je težko uničiti. Poleg tega so občinski avtomobili zavarovani
in varni. Seveda je potrebno gledati tudi skozi stroške, vendar pa je bolj pomembno to, da se
zagotovijo avtomobili, ki so na razpolago 365 dni na leto.
Mateja Berginc Kovačič razloži primerjavo med kilometrino in občinskimi avtomobili. Poudari
pa, da morajo od oskrbovalk zahtevati, kar je tudi pogoj za zaposlitev, da imajo vedno
izpravne avtomobile na njihove stroške. Vedeti pa je potrebno, da imajo zelo nizke plače.
Bernarda Pirih dodaja, da je žalostno, da gre za javno službo, in da se v javni službi to od
delavca zahteva. Pove, da so pravkar imeli primer, ko je oskrbovalka imela prometno
nesrečo, na srečo s službenim avtomobilom, sicer bi celo leto delala zastonj.
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Primož Nemec pravi, da noče oporekati nabavi službenih vozil, ampak ga zanima kje
je tista meja, da je službeni avtomobil upravičen.
Župan pravi, da bodo o tem naprej razmišljali in iskali optimalne variante.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
S K L E P št. 12280-0002/2019
1.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 19,59 EUR za efektivno
uro.
2.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na domu
4,00 EUR.
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 %.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 16 Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 ter
poslovni in finančni načrt za leto 2019
Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 014-0048/2018
1.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019,
sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018«.
2.
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v višini 74.977,60 EUR se na predlog
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019,
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto
2019«.
4.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani
občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2019, pri čemer znesek za posamezno
občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko
Vplačila bodo povečala
gospodarstva Goriške.

121.716,00 EUR
23.298,51 EUR
27.958,21 EUR
18.638,51 EUR
24.838,89 EUR
16.534,99 EUR
skupno

namensko

premoženje

Javnega

sklada

malega

5.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega
sklada malega gospodarstva v višini 182.607 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem,
vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko

97.811 EUR
16.845 EUR
17.828 EUR
15.461 EUR
21.432 EUR
13.230 EUR

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 17 Poročilo o delu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska
enota Nova Gorica za leto 2018
Poročilo poda direktor Aleš Markočič, poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-0062/2017
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Javnega
zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 18 Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Aleš Markočič.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-29/2019
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA,
Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini
154.763,00 EUR uporabi za naslednje namene:
Namen
Znesek v EUR
lutke za gasilske vaje
2.000,00
torbe za usposabljanje
500,00
šolski defibrilator z lutko
700,00
fotoaparat za intervencije
500,00
omare za intervencijske obleke
9.000,00
osebna in
kosilnica
500,00
gasilska oprema
2.000,00
ter gasilska vozila oprema za fizično pripravljenost
polnilec gasilskih aparatov
7.000,00
osebna oprema za kondicijsko pripravljenost
8.000,00
poveljniško gasilsko vozilo
20.000,00
sofinanciranje zamenjave iztrošene gasilske opreme in
vozil
104.563,00
SKUPAJ:
154.763,00
Sredstva v višini 100.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 19 Sklep o potrditvi DIIP Kamp Sela na Krasu
Obrazložitve poda Robert Likar – Ni-Bo, obrazložitve so sestavni del gradiva.
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Matjaž Mozetič, poročilo je sestavni del
gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 43003-0005/2019
o potrditvi DIIP za Kamp Sela na Krasu
1. Potrdi se dokument DIIP za Kamp Sela na Krasu, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO,
Robert Likar s.p., Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina, meseca maja 2019.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 333.018,62 EUR brez DDV oziroma
406.282,72 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od maja 2019
(sklep o potrditvi DIIP) do decembra 2023.
3. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2022.

4. Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

(župan odredi 10 minutni odmor med 19.10 in 19.20 uro)
Ad 20 Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Město Kralupy nad
Vltavou,
Uvodno obrazložitev poda župan, obrazložitev je sestavni del gradiva.
S K L E P š t . 033-0001/2019-3
I.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s sklenitvijo pobratenja Občine Miren Kostanjevica in Mesta Kralupy nad Vltavou ter podpisom Pogodbe o partnerstvu.
II.
Za podpis Pogodbe o partnerstvu se pooblašča župana Mauricija Humarja. Pogodba o
partnerstvu stopi v veljavo, ko jo podpišeta župana obeh občin.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Ad 21 Letni program športa 2019 Občine Miren-Kostanjevica
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora. Svetnica Vesna Klančič
poda poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki je tudi sestavni del gradiva.
Svetnik Primož Nemec predlaga, da vključi v razpis tudi šport za invalide. Verjame, da ima
vsako društvo ali organizacija med seboj tudi člane, ki so invalidi, nenazadnje pa bi jih
mogoče vzpodbudilo, da bi začeli razmišljati tudi o tem, ter da se v društva vključi čim več
ljudi. Dodatna sredstva za take programe bi bila zagotovo stimulativna.
Župan pravi, da je predlog zanimiv. Meni, da mora svet za invalide sodelovati pri teh
programih, ter so le-ti zanimivi in dostopni. Meni pa, da v letošnjem letu bo težko to vključiti,
predvsem z vidika, da se razpis čim prej objavi. Zagotovo pa je pobuda pozitivna in jo
pozdravlja in meni, da jo je možno speljati v naslednjem letu.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0007/2019
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini
Miren-Kostanjevica za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 21 Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4) - seznanitev
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva podajo Metka Jug (Locus), Viljem Fabčič
(Studio 3), Tjaša Podgornik (Studio 3).
Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, poda Matevž Marušič, poročilo je sestavni
del gradiva.
K razpiravi se prijavi svetnik Matevž Marušič, ki razpravlja glede priključevanja na javno
kanalizacijo v Opatjem selu ter predlaga, da se naredi spremembo in ukine OPPN za
prvomajski / prireditveni prostor v Opatjem selu.
Metka Jug pove, da je bil pogoj Direkcije za vode, da se objekti priključujejo na javno
kanalizacijo. Če temu pogoju ne bi ugodili, ne bi smeli umakniti obvezne izdelave OPPN-ja.
Glede OPPN za prireditveni prostor pa pove, da je bilo najprej mišljeno, da bodo že za ta
postopek pripravili izvedbene pogoje, vendar so bili le-ti tako pozno pripravljeni, da bi veliko
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------preveč podaljšalo ta postopek. Odločili so se, da s tem postopkom to ne bo rešeno, vendar
bo vključeno v naslednji postopek sprememb in dopolnitev.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 350-38/2014
Občinski svet se seznani z javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Sprememb in
dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 22 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega
dobra za parceli št. 1687.624 in 1687.626 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU ter za parceli
št. 381 in 466.2 obe k.o. 2328 OPATJE SELO
Obrazložitve sklepov poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih.
Sklep št. 478-22/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in
1687/626 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 478-23/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2
obe k. o. 2328 OPATJE SELO
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni glasoval/a
0
Ad 23 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Matevž Marušič, ki vpraša kdaj se bo odvijala košnja ob
cesta v naši občini, kakšna dela se izvajajo na cesti na Cerje ter opozori, da je pri izvajanju
teh del poskrbeti, da bo odvodnjavanje ostalo ustrezno.
Župan glede košnje obrazloži, da na nekaterih odsekih v dolini se je košnja že odvila, da pa
se morajo pozanimati kako bo koncesionar s košnjo nadaljeval. Glede ceste na Cerje pove,
da bodo tri jarke predelali, še vedno bodo jarki, vendar manjši. Če se postavijo rešetke
obstaja možnost, da bodo vozniki hitro vozili, kar ne želijo. Glede odvodnjavanja se strinja s
svetnikom ter da bodo poskrbeli za to in preverili, če je morebiti še kje na tem odseku
pomanjkljivo urejeno.
Svetnik Bogomir Nemec povabi svetnike in svetnice na Praznik špargljev 2019.
Župan sejo zaključi ob 20.05 uri.

Datum: 12. 6. 2019
Številka: 9000-4/2019

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan
Mauricij Humar
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