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Z A P I S N I K 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 15. julija 2021 ob 16.  uri v večnamenski avli OŠ Miren 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Tihomil Pahor, Vesna Klančič, Zvonko Ferfolja, Matjaž 
Mozetič, Aleš Batistič, Jasmina Mihelj Marušič, Matevž Marušič, Suzana Černe, Sebastjan 
Budin in David Cigoj.   
Odsotni člani: Nika Miško Nemec, Matej Petejan, Jože Bezjak in Primož Nemec. 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Tjaša Klavora (direktorica občinske uprave), Andreja 
Slejko Merkun (pravna služba), Erik Lasič (okolje in prostor), Mirjam Klančič (računovodstvo)  
in Blaž Malenšek (Terragis) k točki 9, Stojan Vičič k točki 8 in Robert Cotič. 
Predstavniki medijev: / 
 
Župan pozdravi svetnike in svetnice ter ostale prisotne in ugotavlja, da je ob začetku seje 
prisotnih 10 svetnikov s čimer je sklepčnost zagotovljena. Svetnikom razloži, da se bo seja 
izvedla skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja Covid-19.  
 

1. točka : Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan predstavi predlagani dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o dnevnem redu in sicer:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. 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 18. redne seje, 

4. Pregled realizacije sklepov, 
5. Imenovanje novega člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine 

Miren-Kostanjevica,  
6. Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi 

stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja – ponovno 
odločanje o sklenitvi, 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 1):  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 z 
obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1, 

• splošni del proračuna za leto 2021,  

• posebni del proračuna za leto 2021, 

• načrt razvojnih programov za leta 2021 - 2024, 
• predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

OMK za leto 2021, 
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence 

v Opatjem selu, 

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MI 43, Mirenski 
Kostel, 

10. Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2021/22, 
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11. Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost direktorici v javnem zavodu 
Turizem Miren-Kostanjevica, 

12. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra, 
13. 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 

 

2. točka:  Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje 

Župan predstavi zapisnik 18. redne seje in predlaga razpravo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 0320-4/2021 
Občinski svet sprejme zapisnike 18. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 10 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
(svetnik David Cigoj pristopi ob 16. 06 uri) 
 

3. točka:  Poročila 

a) poročilo župana: Župan poda poročilo o aktivnostih za obdobje od 18. redne seje.  
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta: / 
c) poročila članov svetov zavodov:  

Jasmina Mihelj Marušič poroča iz 4. seje Sveta zavoda OŠ Miren. Seja je bila sklicana za 
določitev višine sredstev za povečan obseg dela za obe pomočnici. Predsednica sveta 
zavoda je obrazložila, da ravnateljico, ki je odsotna že od aprila, nadomešča pomočnica za 
šolo. Svetovalno delavko, ki je tudi dalj časa odsotna, pa v enem delu nadomešča 
pomočnica za vrtce. Dobili so tudi podrobnejši opis del. Obema so dodelili 20 % osnovne 
plače. 1. julija so nato imeli 5 sejo Sveta zavoda, ko so obravnavali predlog dodatnega 
programa za šolsko leto 2021/2022. Razpravljali so o financiranju polovične zaposlitve 
računalničarja, opis del in nalog je bil zelo splošen in so zaprosili za bolj natančnega. Slednje 
naj bi pripravil do septembra. Suzana Černe dodatno pove, da je razveseljivo to, da so 
pristopili k izobraževanju strokovnega kadra, učencev in tudi staršev. Meni, da je 
informacijska izobraženost kadra na OŠ Miren katastrofalna, zato je vesela, da so začeli 
sistematično urejati zadeve na tem področju.  
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d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 17. redne seje:  
Župan  pove, da ostajata odprti dve vprašanji, in sicer postavite ogledala na cesti za Breg v 
Mirnu in pa aktivnosti Komisije za večjo varnost v cestnem prometu.  
 

4. točka:  Pregled realizacije sklepov 

Župan predstavi pregled realizacije in pregleda razpravo. Pove, da so bili vsi sklepi 
realizirani, tako kot je navedeno v gradivu.  K razpravi se ni prijavil nihče, zato predlaga 
glasovanje o naslednjem sklepu 

Sklep št. 0320-3/2021 
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 18. 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 

 

5. točka:  Imenovanje novega člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine 
Miren-Kostanjevica 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Pove, da se 
skladno z odlokom lahko imenuje več članov. Misli, da ni nič narobe, da je v uredniškem 
odboru več ljudi. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda Aleš 
Batistič.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 030-0021/2021-7 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica razreši Ivanko Kosta, Bilje 141, 5292 Renče, z 
mesta članice uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica. Za nove 
člane uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica se imenujejo: 

1. Tanja Čermelj 
2. Karla Žniderčič 
3. Katarina Spacal 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

6. točka:  Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in 
povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja – 
ponovno odločanje o sklenitvi 
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Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Andreja Slejko Merkun. Pove, da se je 
Občina Šempeter-Vrtojba odločila, da pogodbe sploh ne bo podpisala, Občina Renče-
Vogrsko pa, da bo pogodbo podpisala za obdobje 10 let. Dodatno obrazložitev poda tudi 
župan in meni, da bi morale to obveznost nositi vse občine, ki so tja odvažale odpadke. 
Odločil se je, da bo tudi Občina Miren-Kostanjevica, pogodbo podpisala za obdobje 10 let, ne 
pa za 30 let, kot je bil prvotno sprejet sklep. Predvideva, da se bo po 10-letnem obdobju 
pogodba obnovila.  
 
Svetnik Matevž Marušič vpraša kdo bo nosil delež Občine Šempeter-Vrtojba? 
 
Župan pove, da bo strošek nosila Mestna občina Nova Gorica. O odprtih vprašanjih se bosta 
morali občini dogovoriti. Pove, da so se župani o tem pogovarjali nešteto krat, vendar so na 
koncu občinski sveti tisti, ki sprejemajo sklep.  
 
Svetnica Jasmina Mihelj Marušič vpraša ali je možno, da bo strošek Občine Šempeter-
Vrtojba nosila Občina Miren-Kostanjevica.  
 
Župan pove, da po tej pogodbi zagotovo ne.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 3540-0026/2020-19 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi Pogodbo o skupni uporabi Zbirnega centra 
CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja 
z dopolnitvijo 12. člena in smiselno tudi ostalih členov, ki se nanašajo na veljavnost pogodbe, 
tako da velja naslednje: 
»Za Občino Miren-Kostanjevica velja ta pogodba v delu, ki se nanaša na zavezo o kritju 
stroškov izvrševanja OVD, za obdobje 10 let od podpisa te pogodbe. Po preteku tega 
obdobja bo o podaljšanju veljavnosti pogodbe ponovno odločal Občinski svet.« 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

7. točka:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 1) 

Uvodne obrazložitve podata župan in Mirjam Klančič, obrazložitve so sestavni del gradiva. 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda Zvonko Ferfolja, poročilo je sestavni del 
gradiva.  
 
Župan doda, da se trudijo s pripravo dokumentacije, saj se kažejo možnosti sofinanciranja 
nekaterih projektov.  
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Svetnik Bogomir Nemec pravi, da čestita KS Bilje, ki je povečala investicijska sredstva za 
650 %. Predvideva, da gre za sredstva iz razpisa, in da občina zalaga sredstva. Meni, da bi 
mogoče tak razpis koristil tudi ostalim krajevnim skupnostim.  
 
Župan poudari, da KS Bilje nima teh sredstev, oziroma gre za planirana sredstva, saj bodo 
za zamenjavo kotlovnice v dvorani kandidirali na razpis Eko sklada. Dodatnih občinskih 
sredstev za investicije niso dobili.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 007-5/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 – Rebalans 
št. 1 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

8. točka:  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, 
Rikidence v Opatjem selu 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Erik Lasič in Stojan Vičič, ki je 
pripravljal vsebino odloka. Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavi del 
gradiva, poda Zvonko Ferfolja.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče, župan ugotovi, da pomembnih vsebinskih predlogov ni bilo, 
zato predlaga, da se združita 1. in 2. branje in se odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
Predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

Sklep št. 007-0006/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v postopku sprejemanja Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu, opravi 1. 

in 2. obravnavo hkrati in odlok sprejme po skrajšanem postopku  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 
 

Sklep št. 007-0006/2021 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu po skrajšanem postpku 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

9. točka: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MI 43, 
Mirenski Kostel 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, podata Erik Lasič in Blaž Malenšek, 
pripravljavec odloka. Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavi del 
gradiva, poda Zvonko Ferfolja.  
 
Svetnik David Cigoj razpravlja glede stroška za odvajanje odpadnih voda in se sprašuje ali 
ne bi bilo bolj ekonomična mala komunalna čistilna naprava, saj je strošek kanala zelo visok. 
Vpraša pa tudi kakšen poseg bo izveden na cesti? 
 
Odgovori Erik Lasič, ki pove, da je bil pogoj Direkcije RS za vode ta, da se komunalna voda 
ne razpršuje na zemljišču. Glede ceste pa pove, da cesta ne bo asfaltirana, ampak urejena 
pot, ki bo lahko prevozna za vozila, morebiti s posameznim izogibališčem. Pot je namreč  
namenjena oskrbovanju samo tega objekta.  
 
Na vprašanje svetnika Tihomila Pahorja glede predvidenega števila stavb, župan pove, da je 
bil sprejet OPPN ne dolgo nazaj. Pred leti pa je bila mogoče res predvidena ena stavba, 
vendar je bil lastnik drugi. Na vprašanje svetnika Matjaža Mozetiča pa pove, da cesta ostaja 
v lasti občine, tudi zemljišče ob njej je občinsko.   
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, tudi pri tej točki ni bilo večjih vsebinskih pripomb, zato 
župan predlaga združitev obeh branj. Predlaga glasovanje o naslednjih sklepih 
 

S k l e p  š t .  007-0007/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v postopku sprejemanja Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel«, 

opravi 1. in 2. obravnavo hkrati in odlok sprejme po skrajšanem postopku  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 
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S k l e p  š t .  007-0007/2021 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel« po 
skrajšanem postopku 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

10. točka: Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 
2021/22 

Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.  
 
Svetnica Suzana Černe pove, da je že v lanskem letu podala vprašanje glede možnosti 
subvencioniranja vozovnice za študente, pa odgovora ni prejela.  
 
Župan pove, da bodo odgovor podali, da pa bi šlo v tem primeru za dvojno sofinanciranje.  
 
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 600-0003/2021 
I. 

Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja subvencioniranje mesečnih, polletnih in letnih 
dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Miren-Kostanjevica. 
Subvencija znaša 40% končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku. 

II. 
Ta sklep velja za šolsko leto 2021/22. 
 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

11. točka: Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost direktorici v javnem zavodu 
Turizem Miren-Kostanjevica 

 Uvodne obrazložitve, ki so sestavni del gradiva, poda Tjaša Klavora.  
 
Svetnik Sebastjan Budin vpraša, kako se upraviči izplačilo delovne uspešnosti v višini 2 %, 
glede na dejstvo, da je bila epidemija? 
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Župan pove, da je, kljub epidemiji, zavod deloval zelo uspešno, predvsem na projektih, 
promociji preko spleta, preko raznih drugih medijev. Izdali so Koronaekspresijo, promovirali 
so kulinariko, kmetijstvo in ostale stvari. Pridobili so tudi mednarodno priznanje. V času 
epidemije je bilo Cerje zaprto za turiste, zaposleni pa so delali. Tudi zato je bil obisk po 
odprtju mnogo boljši. Prav včeraj je tudi startala akcija »Sedaj je čas za vas Vipavska dolina, 
Brda in Kras«. Po naših restavracijah se povečuje obisk gostov iz Slovenije, ne moremo biti 
odvisni samo od italijanskega gosta. Prepoznavnost destinacije ni zgrajena čez noč, na njej 
se gradi in s prejetimi certifikati se dokazuje, da so na pravi poti. Zavod je pobudnik številnih 
skupnih akcij in dela dobro.  
 
Navedbam župana pritrdi tudi svetnica Suzana Černe, meni, da zavod dela dobro, ime 
zavoda in občine se je izjemno razširilo. Omeni odziv na zadnjo kulinarično akcijo, ki je bila 
speljana namesto Praznika špargljev. Tudi ona meni, da je povezovanje z ostalimi 
destinacijami zelo pomembno. Pohvali tudi direktorico, ki jo uspe vsakič sproti presenetiti z 
odličnimi idejami.  
 
Tudi podžupan, Zvonko Ferfolja, poudari, da je bila direktorica v času epidemije zelo 
inovativna v svojih idejah, ki jih je tudi implementirala.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 0140-0013/2021 
Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Turizem Miren-Kostanjevica soglasje 
za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 11 

Proti 0 

Ni glasoval/a 0 

 

12. točka: Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra 

Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu 
 

Sklep št. 4780-0016/2021-1 
Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 
371/5 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 
 
(Svetnik David Cigoj začasno zapusti sejo) 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic. 

Rezultati glasovanja  

Za 9 
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Proti 0 

Ni glasoval/a 1 

 

13. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Svetnik Matevž Marušič sprašuje ali bi bilo mogoče izkoristiti novo nastajajočo ponikovalnico 
pri novem krožišču v Opatjem selu, da bi se nanjo navezalo meteorna voda, ki prihaja iz 
celotnega prireditvenega prostora? 
 
Župan meni, da bi bilo smiselno pogledati kako je ponikovalnica dimenzionirana in predlaga, 
da se poskuša to urediti. Pobudo bodo zabeležili.  
 
Svetnica Suzana Černe pove, da je bilo na seji KS Bilje izpostavljeno, da se v prostorih stare 
frnaže skladišči najrazličnejše odpadke. Predlaga tudi, da bi se vsaj enkrat mesečno tisto 
področje očistilo, ker izgleda res slabo. Ob prihodu v kraj je pogled, ob razpadajoči frnaži in 
vseh smeteh, res katastrofalen. Opozori tudi na neprimerne napisa, ki se pojavljajo v Križ 
Cijanu. Meni tudi, da bi, predvsem ob državnih proslavah, morali biti obveščeni. Žalostno je 
bilo, da sta bila na proslavi ob državnem prazniku, samo dva svetnika.  
 
Župan odgovori, da je oblikovalec Bojan Maraž prišel s prošnjo za skladiščenje opreme za 
etnološki muzej, ki naj bi ga postavil. Za mnenje je bil zaprošen tudi predsednik KS, ki se je 
strinjal. Skupaj so bili tudi na ogledu. Glede čiščenja pa pove, da je občina lastnik samo 
zemljišča pod nadstreškom in nekaj zemljišča okoli stare uprave. Ostala zemljišča okoli 
frnaže so v privatni lasti. Žal imajo nekateri lastniki lastna zemljišča zelo slabo urejena, 
vendar na žalost na to občina nima vpliva. Glede napisov župan pove, da soglasja za to ne 
daje nihče, v takih primerih je potrebno poklicati redarsko službo. Glede vabila na proslave 
pa se strinja in bodo pobudo upoštevali.  
 
Svetnik Bogomir Nemec pove, da so o neudeležbi občinskega sveta na prireditvah, tudi ko 
so bila vabila poslana.  
 
Svetnik Matjaž Mozetič pove, da se na reki Vipavi pojavljajo neki mehurčki, za kar je poslal 
fotografijo na različne naslove. Govoric je veliko, predlaga pa, da bi se vzorec Vipave vzelo, 
ko se pojavijo mehurčki.  
 
Župan pove, da so tudi letos naročili analizo vode. Prvi vzorci so bili dobri in kažejo na 
normalno kopalno vodo. Analize drugega vzorca še čakajo. Na vodi občina nima pristojnosti.  
 
Matjaž Mozetič predlaga, da bi ob takem slučaju naročilo dodatno analizo. Dodatno izpostavi 
tudi delovanje krajevnega urada v Mirnu v juliju in avgustu.  
 
Glede krajevnega urada župan pove, da so bili najprej s strani upravne enote obveščeni, da 
bodo vsi krajevni uradi v juliju in avgustu zaprti. Župani so bili zato pri načelniku in kar so 
lahko dosegli je to, da je lahko krajevni urad odprt enkrat na teden, v tistih tednih, ko 
uslužbenka krajevnega urada ni na dopustu. 
 
Svetnik David Cigoj, v imenu Bojana Faganelija, vpraša kam z zelenim odrezom. Včasih se 
je to lahko odlagali tudi na breg Vipave, sedaj se ne sme. Posebnih zabojnikom pa na 
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ekoloških otokih ni. V zbirnem centru pa zeleni odrez zavrnejo. Poleg tega se dogaja, da 
ljudje puščajo odpadke pred zbirnim centrom takrat, ko ta ni odprt. To pa občini povzroča 
dodatne stroške. Meni, da bi bilo potrebno ljudi na to opozoriti v občinskem glasilu.  
 
Župan pove, da je zeleni odrez mogoče odpeljati v zbirne centre, v času, ko so odprti. V 
kratkem bodo občani v nabiralnike dobili zgibanko glede odlaganja odpadkov. Na žalost se 
res dogaja, da ljudje odlagajo pred zbirne centre različne odpadke. Vendar dokler se ga ne 
dobi pri dejanju, je skoraj nemogoče odkriti kdo to izvaja. Po drugi strani je zagotovo boljše, 
da odloži odpadke pred zbirni center kot, da vse odvrže v naravo. Pove, da kar zadeva 
ekologije imajo stalne aktivnosti, tako skozi glasilo, kot na šoli. Gre pa za dolgotrajen proces 
ozaveščanja. Stvari se spreminjamo, vsi pa želimo, da bi šlo hitreje.  
 
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi sejo ob 18. 03 uri. 
 
 
Datum: 9. 8. 2021 
Številka: 0320-4/2021 
 
 
Zapisala:              Župan  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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