predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 5. decembra 2019 ob 16. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Jasmina Mihelj Marušič, Vesna Klančič,
Zvonko Ferfolja, Matjaž Mozetič, Aleš Batistič, Jože Bezjak, Primož Nemec, Sebastjan
Budin, Suzana Černe, Nika Miško Nemec, Tihomil Pahor, David Cigoj in Matej Petejan.
Opravičeno odsotna: Suzana Černe.
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, Edvard Vrabič (OŠ Kozara),
Mitja Gorjan (ViK)), Karmen Budin, Matejka Maver Pregelj, Nevenka Vuk, Mirjam Klančič,
Albin Pahor in Urška Velikonja – občinska uprava, Aleš Ferletič (KS Miren), Robert Cotič
(predstavnik javnosti).
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Vanja Trkman (Radio
Robin).
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje
prisotnih 10 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan predstavni predlagani dnevni red, k razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga
glasovanje o spremenjenem dnevnem redu in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 8. 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 8. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Imenovanje nadomestnega člana NO OMK,
6. Imenovanje nadomestnega člana – namestnika predsednika OVK,
7. Imenovanje kandidata OMK za predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper delo policistov,
8. Seznanitev z odstopom člana ter imenovanje novega člana nadzornega sveta
VIK,
9. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih
prireditev v OMK, druga obravnava,
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje OMK,
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica - prva obravnava,
12. Obravnava in potrditev Investicijskega programa (IP) za Ureditev obstoječega
stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v
aglomeraciji ID 1033 Miren,
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine MirenKostanjevica za leto 2019 (Rebalans št. 1):
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2019 z
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1,
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 posebni del proračuna za leto 2019,
 načrt razvojnih programov za leta 2019 - 2022,
 kadrovski načrt za leti 2019 in 2020,
 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2019 (rebalans št. 1)
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren –
Kostanjevica za leto 2020 (spremembe proračuna št. 1):
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 z
obrazložitvijo sprememb,
 Splošni del proračuna za leto 2020,
 Posebni del proračuna za leto 2020,
 Načrt razvojnih programov za leta 2020 - 2023,
 Kadrovski načrt 2020 – 2021,
 Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine MirenKostanjevica za leto 2020 (spremembe proračuna št. 1)
15. Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

0

Ni glasoval/a

2

(Matevž Marušič, Jože Bezjak in David Cigoj pristopijo ob 16.05 uri, v nadaljevanju je
prisotnih 13 svetnikov)
Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Župan predstavi zapisnika in predlaga razpravo.
Sebastjan Budin opozori, da je bila na 8. redni seji dodana točka dnevnega reda glede
javnega dobra v Biljah, ter da so svetniki dobili gradivo na mizo in se niso mogli pripraviti.
Gre za sporno zadevo in meni, da tiste sklepa ne bi smeli sprejeti.
Župan pove, da je bil sklep na seji sprejet in zapisnik je zapis dejanskega stanja, ki se je
zgodilo na seji. V kolikor svetnik meni, da je zadeva sporna, predlaga, da se zglasi v pravni
službi občinske uprave. Zadevo je mogoče tudi ponovno obravnavati, v kolikor se ugotovi, da
je potrebno.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-6/2019
Občinski svet sprejme zapisnik 8. redne seje s Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica
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Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

1

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: Primož Nemec poroča iz seje sveta zavoda JZ Goriška
lekarna Nova Gorica.
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 8. redne seje: Župan pove, da so
bili vsi odgovori podani na seji.
(Ob 16.10 uri pristopi svetnik Tihomil Pahor, v nadaljevanju je prisotnih 14 svetnikov)
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. 9000-9/2019
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 8. redne seje Občinskega
sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3

Ad 5 Imenovanje nadomestnega člana NO OMK
Župan obrazloži gradivo, obrazložitev je sestavni del gradiva in predlaga razpravo.
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda predsednik komisije,
Aleš Batistič. Poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato predlaga župan glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 1002-15/2018-7
o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica
I.
Ugotovi se, da Karmen Budin, Miren 157i, 5291 Miren, zaradi odstopa dne 14. 10. 2019
preneha članstvo v Nadzornem odboru Občine Miren-Kostanjevica.
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Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica se imenuje Martin
Švagelj.
III.
Mandat imenovane/-ga člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica se izteče s
potekom mandata Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica, ki je bil imenovan s
sklepom številka 1002-0015/2018-1 z dne 15. 1. 2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3

Ad 6 Imenovanje nadomestnega člana – namestnika predsednika OVK
Obrazložitev gradiva, ki je sestavni del gradiva, poda župan in predlaga razpravo.
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda predsednik komisije,
Aleš Batistič. Poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 041-2/2019-19
o imenovanju nadomestnega člana – namestnika/-ice predsednika/-ice
Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je namestnica predsednice Občinske
volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica Karmen Budin, Miren 157i, 5291 Miren, dne 14.
10. 2019 podala odstopno izjavo, zato ji z navedenim datumom preneha članstvo v Občinski
volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica.
II.
V Občinsko volilno komisijo Občine Miren-Kostanjevica se imenuje namestnik/-ica
predsednika/-ice Leo Čotar.
III.
Mandat imenovane/-ga namestnika/-ice predsednice/-ka se izteče s potekom mandata
Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila imenovana s sklepom številka
041-0002/2019-14 z dne 15. 5. 2019.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1
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pritožb zoper delo policistov
Obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda župan in predlaga razpravo.
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda predsednik komisije,
Aleš Batistič. 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 . 1002-0015/2019-4
o predlaganju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v senatih za reševanje
pritožb zoper policiste
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga za predstavnika Občine MirenKostanjevica v senatih za reševanje pritožb zoper policiste Zvonka Ferfoljo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

4

Ad 8 Seznanitev z odstopom člana ter imenovanje novega člana nadzornega sveta ViK
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda župan in predlaga razpravo.
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda predsednik komisije,
Aleš Batistič. Poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 1002-0013/2019-2
o imenovanju kandidata za nadometnega člana nadzornega sveta javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.
I.
Ugotovi se, da je Tjaša Klavora, Brdo 72 B, 5230 Bovec dne 24. 9. 2019 podala odstopno
izjavo z mesta člana nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in Kanalizacija Nova
Gorica d. d..
II.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica za člana nadzornega sveta javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. imenuje Karmen Budin.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
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13
Proti

0

Ni glasoval/a

1

Ad 9 Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih
prireditev v OMK, druga obravnava
Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Karmen Budin.
Župan doda, da je vesel, da so pristopili k sprejemu tega odloka, ter meni, da bo uporaba
odloka na javnih prireditvah vzpodbudila rabo le-tega tudi na osebnih praznovanjih občanov.
Pove, da se je o tem nedavno pogovarjal z ministrom za okolje, ki je tudi pozdravil vse
aktivnosti na tem področju in bil mnenja, da gre občina v pravi smeri.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0015/2019-6
Občinski svet sprejme O D L O K o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri
izvajanju javnih prireditev v Občini Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Ad 10 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje OMK
Uvodoma poda obrazložitve župan, obrazložitve so sestavni del gradiva. Pove, da gre za
zmanjšanje oprostitve, iz dosedanje 100, % na 50 % oprostitev. Verjame, da je to še vedno
pozitivno za gospodarstvo. Opozori, da bomo v začetku leta sprejemali spremembe OPN, po
tem morajo sprejeti nove podlage za odmero komunalnega prispevka. Na predlog svetnika
Bezjaka bodo v novem aktu predvideli oprostitev za mlade družine. Med drugim je tudi to del
politike, ki jo želijo peljati, tako da bo OMK prijazna tudi mladim.
Zvonko Ferfolja poroča iz Odbora za gospodarstvo in proračun, poročilo je sestavni del
gradiva.
David Cigoj vpraša kako je po drugih občinah?
Župan odgovori, da po njegovem vedenju sosednje občine nimajo take subvencije,
subvencijo ima Občina Ajdovščina. Na vprašanje svetnika Nemca pove, da je občina s to
subvencijo zagotovo pomagala, da se je kdo lažje odločil investirati, poleg tega pa je tudi
zgradila kar nekaj komunalne opreme. Sklepati je, da je bil ukrep pravilen, saj so se
zemljišča po obrtnih conah po večini prodale, le nekaj je še prostih (Miren obvoznica, Bilje 1
in Bilje 2).
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Sklep št. 007-0005/2016-15
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Ad 11 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica – prva obravnava
Obrazložitve poda ravnatelj OŠ Kozara, gospod Edvard Vrabič, obrazložitve so sestavni del
gradiva.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti poda svetnica Vesna Klančič, poročilo je sestavni
del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, glede na to, da bistvenih vsebinskih pripomb ni, župan
predlaga, da se združita prva in druga obravnava obravnavanega odloga. Predlaga sprejem
naslednjih sklepov
Sklep št. 007-0015/2019-6
Občinski svet sprejme sklep, da se združita prvo in drugo branje v postopku
sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda OŠ Kozara Nova Gorica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-15/2019-7
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
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Za

14

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 12 Obravnava in potrditev Investicijskega programa (IP) za Ureditev obstoječega
stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID
1033 Miren
Uvodno obrazložitev poda Mitja Gorjan (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica), obrazložitev
je sestavni del gradiva.
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda podžupan Zvonko Ferfolja, poročilo je
sestavni del gradiva. Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa.
Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča, Mitja Gorjan pove, da država stimulira
priključevanje na občutljivih območjih in večjih aglomeracijskih področjih, v primeru Občine
Miren-Kostanjevica je to področje Mirna in Orehovelj, ki spadajo zraven. Zavedati se je
potrebno, da so to po vsej verjetnosti zadnja kohezijska sredstva za te namene.
Župan poudari, da je pomembno imeti pripravljeno dokumentacijo s katero bodo kandidirali
na razpise. Nemogoče je pričakovati, da bo občina sama vlagala v komunalno opremo,
denarja ni dovolj za vse potrebe.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 6101-0003/2019-17
o potrditvi Investicijskega programa (IP) za
Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na
kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren
1. Potrdi se dokument Investicijski program (IP) za Ureditev obstoječega stanja in
povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID
1033 Miren, ki ga je izdelalo podjetje Castis d.o.o., Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin,
meseca novembra 2019.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 671.832,03 EUR s povračljivim DDV, od
tega je za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada upravičenih stroškov 488.843,00
EUR, neupravičenih stroškov (gradnja meteorne kanalizacije, stroški vezani na
pripravo investicijske, razpisne in ostale tehnične dokumentacije ter vodenja in
koordinacija) pa v višini 182.989,04 EUR. Znesek povračljivega DDV-ja znaša
121.152,27 EUR in ne predstavlja stroška projekta, prikazujemo ga zgolj
informativno. Izgradnja bo potekala v obdobju od 2020 do leta 2022.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
 EU sredstva v znesku 196.879,55 EUR oz. 29,30 %
 Državni proračun v znesku 34.743,45 EUR oz. 5,17%
 Lastna sredstva v znesku 440.209,03 EUR oz. 65,52% (od tega DDV
121.150,04 EUR)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
8

predlog
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Projekt je vključen v NRP občine 2019-2022.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3

Ad 13 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine MirenKostanjevica za leto 2019 (Rebalans št. 1)
Uvodne obrazložitve podata župan in Mirjam Klančič, obrazložitve načrta ravnanja in
kadrovskega načrta podata Urška Velikonja in Tjaša Klavora. Vse obrazložitve so sestavni
del gradiva.
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda podžupan Zvonko Ferfolja, poročilo je
sestavni del gradiva.
Svetnik David Cigoj vpraša zakaj se je objekt v Vojščici umaknil iz prodaje?
Župan pove, da ga letos niso prodali, zato je postavka zmanjšana. Vključen bo v načrt v
naslednjem letu. Za vse zanimive objekte iščejo zainteresirane, vabljeni tudi svetniki k temu,
da razmišljajo o temu.
K razpravi se dodatno ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
sklepu
Sklep št. 007-16/2019-1
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – Rebalans št. 1
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3

Ad 14 Sprememba Odloka o proračunu občine Miren –Kostanjevica za leto 2020
(spremembe proračuna št. 1)
Uvodne obrazložitve podata župan in Mirjam Klančič, obrazložitve načrta ravnanja in
kadrovskega načrta podata Urška Velikonja in Tjaša Klavora. Vse obrazložitve so sestavni
del gradiva.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda podžupan Zvonko Ferfolja, poročilo je
sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-16/2019-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 –
Spremembe št. 1
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3

Ad 15 Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Obrazložitve sklepov poda Urška Velikonja, vse obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
Sklep št. 478-47/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 6/20 in 6/22 obe
k. o. 2324 OREHOVLJE
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Sklep št. 478-49/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1712 k. o. 2330
SELA NA KRASU
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

3
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 478-52/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1961 k. o. 2328
OPATJE SELO
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Sklep št. 478-59/2019-1
Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 650/3 k. o.
2325 MIREN
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Sklep št. 478-33/2019-2
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah parc. št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Sklep št. 478-69/2016-16
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah parc. št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 2657/14, 2658/2 in 1717/4
vse k. o. 2328 OPATJE SELO
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti
0
Ni glasoval/a

1

Ad 16 Pobude in vprašanja svetnikov
Najprej se k razpravi prijavi svetnik Jože Bezjak. Pove, da je bilo na Cerju pravkar srečanje
deležnikov v turizmu, ter da je zavod predstavil novo spletno stran in povabi svetnike, da si jo
ogledajo.
Svetnik Bogomir Nemec prosi za obrazložitev glede nakupa parcele ob pokopališču v
Orehovljah, kar mu Urška Velikonja obrazloži. Pohvali tudi urejanje ceste v Orehovljah, ki bo
omogočala dostop do novih nepremičnin, ki se tam zidajo. Prosi tudi, prošnjo so tudi že
naslovili na občino, da bi se uredilo lastništvo zemljišča vaškega parka v Orehovljah. Kot je
znano je nakup zemljišča omogočila tudi krajevna skupnost, lastništvo pa je občinsko. Gre
bolj za moralno zadoščenje krajanov. Predlaga tudi, da se vloži vse napore v to, da se
pridobijo tista zemljišča, ki so za posamezne kraje pomembna.
Župan meni, da se lahko dogovorijo, da sam nima zadržkov glede tega. Zavedati pa se je
potrebno, da je sredstva za investicije na zemljišču potrebno zagotoviti skozi občinski
proračun. Glede pridobivanja zemljišč se tudi strinja s svetnikom.
Svetnik Matjaž Mozetič vpraša kako je z občanom, ki mu je zgorela hiša pred nedavnim?
Župan pove, da so bile vključene ustrezne službe, ki so poskrbele za vse potrebno.
Podžupan Zvonko Ferfolja spregovori še o dogodku »Drevo za Cerje«, ki je bil izveden kljub
slabemu vremenu. Pove, da je bil na dogodku minister, novinarji, občinska uprava, zelo je
pogrešal svetnike. Meni, da bi se morali takih dogodkov bolj udeleževati.
Župan zaključi sejo ob 17.45 uri.

Datum: 10. 2. 2020
Številka: 9000-8/2019

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan
Mauricij Humar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
12

