zapisnik 3. izredne seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 28. aprila 2014 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:
Aleš Batistič, Leopold Blažič, Peter Budin, Zvonko Ferfolja, Mauricij Humar, Benjamin
Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Mužina, Matjaž Nemec, Branko Orel,
Tihomil Pahor in Vojko Urdih.
Odsotni svetniki: Stojan Cotič.
Na seji so bili prisotni tudi: Župan Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar.
Predstavniki medijev: Tina Kofol (Radio Robin)
Seja se je pričela ob 18.05 uri.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Podžupanja pozdravi prisotne in ugotovi, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 13
svetnikov. Najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer
Sklep št. 9000-2/2014-5
Imenujeta se overitelja zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1.
Silvester Medvešček in
2.
Matjaž Nemec.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Podžupanja nadalje predstavi dnevni red in predlaga razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče,
zato predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem redu.
Ob glasovanju je prisotnih 13 svetnikov, vsi z dvigom rok potrdijo naslednji dnevni red:
1. Obravnava IP Kulturno upravni center II. Faza 1. in 2. Etapa
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014
- Predlog spremembe Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 z
obrazložitvijo spememb
- splošni del proračuna za leto 2014
- posebni del proračuna za leto 2014
- načrt razvojnih programov za leta 2013-2016
- načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014
- sprememba kadrovskega načrta za 2014
3. Predlog sklepov o pridobitvi in prekinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
predlog sklepa za parc. v k.o. Vojščica, predlog sklepa za parc. v k.o. Kostanjevica na
Krasu, predlog sklepa za parc. v k.o. Opatje selo.
Ad 1 Obravnava IP Kulturno-upravni center II. Faza 1. in 2. etapa
Uvodne obrazložitve poda Aleš Vodičar, poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun poda
svetnik Budin, tako obrazložitve, kot tudi poročilo odbora sta sestavni del gradiva.
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Svetnik Klančič razpravlja o finančni analizi objekta, kjer piše doba vračanja sredstev 136 let,
kar se mu zdi absolutno preveč, saj je normalna amortizacijska doba le 50 let.
Svetnik Budin meni, da se nobena investicija v kulturne objekte finančno ne izide, če se
gleda samo iz finančnega vidika.
Razpravlja še svetnik Medvešček in pravi, da pogreša na seji izdelovalca. Meni, da je
potrebno dodatno izpostaviti namen objekta, saj gre po njegovem mnenju za širitev
kulturnega območja, predvsem na občutljivem območju kot je Miren. Poleg tega pa bo ta
projekt omogočal dodatno kulturno povezovanje in nadaljevanje kulturnih tokov, ki so bil v
preteklosti zaustavljeni. Meni, da bi bilo potrebno bolj izpostaviti vpliv prve svetovne vojne na
to območje (uničenje prostora, begunstva), kakor tudi vpliv druge svetovne vojne (krivično
postavljena meja). Ta projekt ima svojo vlogo pri vzpostavljanju novega obdobja v tem
kulturnem prostoru. Izpostaviti bi bilo potrebno, da širša okolica čuti potrebo po boljšem
kulturnem objektu. Dvignilo pa se bo tudi kvaliteto kulturnih projektov, ki jih izvaja OŠ Miren.
Razpravlja pa tudi o finančnem vidiku projekta. Predlaga, da se njegove pripombe vključijo.
Župan pove, da je bilo izredno zahtevno delo opravljeno v zelo kratkem času, vseeno pa
meni, da je možno to še vedno dodati.
Svetnik Humar meni, da je potrebno vse pripombe, ki bi projektu prinesle dodatne točke,
vnesti v IP. Glede finančne konstrukcije in terminskega plana pa pripomb nima nihče.
Aleš Vodičar opozori, da je razpis za razvoj regij usmerjen v razvijanje delovnih mest, tudi v
tej prijavnici bodo morali označiti eno dodatno mesto, to bo neizogibno. V roku dveh let po
končanem projektu bo potrebno to delovno mesto zagotoviti.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 3511-8/2014
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o potrditvi DIIP-ja, PIZ in IP- ja
za investicijski projekt »KUC« II. Faza 1. in 2. etapa.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Svetnik Budin opozori še na napako na 27. strani IP- ja ki govori o obstoječem stanju na
objektu, kar je najverjetneje ostalo še iz prejšnjega IP-ja.
Ad 2 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014
Uvodno obrazložitev, ki je sestavni del gradiva, poda župan.
Svetnik Budin poda poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je tudi sestavni del
gradiva.
K razpravi se najprej prijavi svetnik Orel, ki prosi za obrazložitev zakaj je prišlo pri nekaterih
KS do takšnega povečanja.
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let. Gre pretežno za investicijska sredstva, ki niso bila porabljena in jih je bilo potrebno
prenesti v letošnje leto.
Svetnik Humar opozori, da bi morali rebalans že prej sprejemati. Zanima pa ga tudi postavka
za sanacijo dimnika bivših opekarn v Biljah. Skrbi ga, da se bodo vlagala sredstva v objekt
za katerega občina nima programa, oz. poskrbeti je potrebno, da bodo vsa dela opravljena v
skladu z namenom, da bo tam muzej opekarstva.
Župan pove, da so že s projektom pred tremi leti pridobili nekatere smernice, dimnik, pa
meni, da je smiselno sanirati.
Svetnik Orel dodaja, da je sanacije bolj potrebna streha kot dimnik.
Svetnik Medvešček prosi za pojasnilo, kako bodo rešili težavo glede izbora izvajalca del za
KUC Miren II. Faza 1.in 2. etapa, saj so svetniki večkrat opozarjali, da bo prišlo do tega
problema, da ne bo pravočasno izbran izvajalec del, ki je za kandidiranje na razpis nujno
potreben.
Župan pove, da bodo razpis lahko izvedli do 20. maja.
Svetnik Klančič opozori, da je za okolico najbolj pomemben dimnik, saj če se poruši ni več
poti nazaj. Najprej je potrebno opraviti statično presojo in sanirati dimnik v taki višini kot je.
Prosi tudi za dostavo projektne dokumentacije glede vrtca Bilje, vrtca Opatje selo, cestni
priključek za opekarne v Biljah in muzej opekarstva.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupanja predlaga glasovanje o predlogih sklepov,
ki jih je predlagal Odbor za gospodarstvo in proračun, in sicer:
Sklep št. 007-0010/2014-8
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme spremembo kadrovskega načrta
za leto 2014 pod pogojem, da se povečanje števila zaposlenih iz 12 na 13 delavcev,
izvede tako, da se zaposlitev dodatnega delavca izvede le za določen čas največ
šestih mesecev.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Sklep št. 007-0010/2014-9
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog dopolnitev Načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem za leti 2013 in 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Sklep št. 007-0010/2014-10
Občinski svet sprejme sklep, da Občinska uprava pripravi vso potrebno
dokumentacijo in izvede razpis za izbor izvajalca del za projekt KUC Miren II. faza, 1. in
2. etapa najkasneje do 20.5.2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
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Občinski svet sprejme sklep, da se operacija KUC Miren II. faza, 1. in 2. etapa prijavi na
majski razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Sklep št. 007-0010/2014-12
Občinski svet sprejme sklep, da občinska uprava za projekt Vrtec Bilje pospeši vse
potrebne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijskega programa in
po možnosti kandidira na jesenskem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Sklep št. 007-0010/2014-13
Občinski svet sprejme sklep, da če se objekt starega vrtca z zemljiščem ne uspe
prodati na licitaciji do izgradnje novega vrtca se ga poruši takoj po vselitvi otrok v nov
vrtec.
Pred glasovanjem o predlaganem sklepu razpravljajo še svetnik Medvešček, svetnik Orel,
svetnik Budin, svetnik Nemec in svetnik Humar o tem ali je smiselno sprejemati ta sklep, saj
je bil pred časom že sprejet sklep, da se pred izgradnjo novega proda stari vrtec.
Predlagatelji sklepa so zastopali stališče, da se je potrebno že sedaj obvezati k rušitvi
starega objekta, da se nam ne bo zgodilo, da bomo zidali nov vrtec in obnavljali starega.
Župan pove, da je javna dražba že razpisana, če ne bo uspešna jo bodo ponovili, tako kot
predvideva zakonodaja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 6 jih je glasovalo ZA, 6 pa PROTI, 1 svetnik ni
glasoval, zgoraj navedeni sklep tako ni bil sprejet.
Sklep št. 007-0010/2014-14
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Ad 3 Predlogi sklepov o pridobitvi in prekinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Obrazložitve, ki so sestavni del gradiva poda Aleš Vodičar.
K razpravi ni bil prijavljen nihče, zato podžupanja predlaga glasovanje o naslednjem
SKLEP-u št. 478-0011/2014
o ukinitvi statusa javnega dobra
na parceli št. 1750/161 k. o. 2331-VOJŠČICA
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S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1750/161 k. o. 2331VOJŠČICA, zemljišče v izmeri 421 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane
lastnina Občine Miren-Kostanjevica.
3. člen
Ta slep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
SKLEP-u št. 478-0019/2014
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenajavnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica
za parcelo št. 372/5 k. o. 2332-KOSTANJEVICA NA KRASU
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine MirenKostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 372/5 k. o. 2332-KOSTANJEVICA NA
KRASU, v izmeri 34 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javna pot JP
760413 Križišče-Križada.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri
zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
S K L E P –u št. 478-0026/2014
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1950/1 – cesta v
izmeri 11 m² k. o. 2328 – Opatje selo, vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnina parc. št. št. 1950/1 k. o. 2328 – Opatje selo, preneha biti javno dobro in
postane lastnina Občine Miren Kostanjevica.
3. člen
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, na
podlagi katere se po njeni pravnomočnosti predlaga vpis v zemljiško knjigo, in sicer tako, da
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------se pri nepremičnini parc. št. 1950/1 k.o. Opatje selo, izbriše status javnega dobra in vpiše
lastninska pravica na imetnika: Občino Miren Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so glasovali ZA.
Sejo je podžupanja zaključila ob 19.40 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Predsedujoča:
Mojca Merkun

Overitelji:
Silvester Medvešček

Matjaž Nemec

Datum: 27.5.2014
Številka: 9000-2/2014-4
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