Zapisnik_13_redne_seja_osnutek
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 26. novembra 2015 ob 17. uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Jelka Majcen, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič, Bogomir Nemec, Branko
Orel, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Ingrid Praznik, Tihomil Pahor, Roman
Tomšič, Jasna Kos, Stojan Cotič in Vojko Urdih.
Opravičeno odsotni: Ingrid Praznik, Jelka Majcen.
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora, Roberta
Filipič, Andreja Slejko,Mirjam Klančič, Tadej Mori.
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice).
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 13 svetnikov in
svetnic, ter da je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju
overiteljev zapisnika, in sicer:
Sklep št. 9000-10/2015-4
Imenujeta se overitelja zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1. Tihomil Pahor in
2. Vojko Urdih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani sklep.
V nadaljevanju župan predlaga še razpravo in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega
sveta.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o zapisniku. Prisotnih je bilo
13 svetnikov in svetnic, ki z glasovanjem potrdijo predlagani zapisnik.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red in predlaga razpravo.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem
redu, in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Poročila
a) poročilo župana,
b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c) poročila članov svetov zavodov,
d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 13. redne seje,
3. Pregled realizacije sklepov,
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Osnovno
varstvo – skrajšani postopek,
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD
Zobozdravstveno varstvo – skrajšani postopek,
7. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu na območju občine Miren-Kostanjevica – skrajšani
postopek,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki - LUNG,
9. Predlog imenovanja kandidatov za sodnike porotnike,
10. Sklep o soglasju k pristopu Občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin
Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava,
11. Spremembe Statuta Občine Miren-Kostanjevica, Spremembe Poslovnika
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Miren-Kostanjevica,
12. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – 1. branje,
13. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2 Poročila
a) Poročilo župana
Župan poda poročilo o delu, dogodkih in investicijah za obdobje od 22.10.2015 do
26.11.2015, ki je sestavni del gradiva.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: ni poročil.
c) Poročila članov svetov zavodov: ni poročil
d) Pobude in vprašanja:
Župan poda odgovore na vprašanja in pobude 12. redne seje občinskega sveta.
K razpravi se prijavi svetnica Kos, ki pove, da v obrtni coni ni bil problem samo elektrika
ampak tudi zemljišča, cesta in barake.
Župan glede ceste pove, da je v tem trenutku ni mogoče širiti, barake bo mogoče urediti po
začetku veljavnosti sprememb in dopolnitev OPN, barake bodo morale biti odmaknjene 4 m
od roba cestišča. Za obrtno cono je najpomembnejše, da se uredi problematika z električno
energijo. Za širitev ceste bo potrebno odkupiti zemljišče, ki je v privatni lasti in rešitve ne vidi
prav hitro.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu.
Sklep št. 9000-10/2015-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z odgovori na pobude in
vprašanja 12. redne seje občinskega sveta
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 3 Pregled realizacije sklepov 12. redne seje
Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva. K razpravi se ni
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-10/2015-3
Občinski svet se seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.

Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 4 Pobude in vprašanja svetnikov
Najprej se k razpravi prijavi svetnica Merkun, ki vpraša ali je ob nasutju zemljine za igrišče pri
ND Adria zagotovljeno, da bo voda odtekala in ne bodo sosedje imeli poplav. Tam se je namreč
voda zlivala na to zemljišče, ki pa je sedaj nasuto. Ljudi tam skrbi.
Župan pove, da izgradnjo igrišča vodi ND Adria, ve pa tudi, da se dela tudi odvodnjavanje. Pri
poplavah, ko voda prestopi bregove Vipave, pa ni mogoče oceniti koliko to vpliva.
Svetnica Merkun dodatno vpraša, v imenu podjetnikov v obrtni coni Istok v Orehovljah, kako naj
se posamezniki podjetniki, ki imajo tam poslovne prostore, priključujejo na kanalizacijsko
omrežje.
Župan pove, da ima ta poslovna cona skupno greznico in bo priključek skupen iz greznice. Dva
podjetnika pa nimata možnosti priklopa. Eden ima lastno čistilno napravo. Iščejo možnosti kako
se bodo priklopili, takih sivih mest je še nekaj, tako v Orehovljah, kot v Mirnu.
Svetnica vpraša tudi ali se je kaj premaknilo glede ureditve mejnega prehoda Miren na Italijanski
strani ter ali imamo kakšne informacije o temu, da se Biljenski griči prodajajo nekemu Ukrajincu?
Poleg tega opozori, da so na odboru za gospodarstvo, ob sprejemanju odloka o oskrbi s pitno
vodo, predlagali, da se identificira tiste lastnike priključkov, katerim se bodo računi za vodo
drastično povečali, ter da se poskuša skupaj z njimi najti neko rešitev za omilitev stroškov.
Župan pove, da se je z županjo Sovodenj že pogovarjal, ki pripravljajo projektne rešitve. Predlog
je, da bi bil tam enosmerni promet v smeri Gorica / Italija, uredil bi se še en prometni priključek
100 m vzdolž ceste v smeri Trsta za ostale smeri vožnje. Za kar pa bi bilo potrebno pridobiti
zemljišča. Ko bi se to urejalo, bi se uredila tudi carinska hišica. Poleg tega pa tudi županja pravi,
da ni v pristojnosti občine, ampak države in zato imajo težave. Glede Biljenskih gričev pove, da
se družba Agroind prodaja družbi iz Ukajine, kar je v lasti Agroinda bo šlo v last družbi iz
Ukrajine. Kar ima informacij je kupec resen in močen in upa, da bo s prodajo družba ponovno
zaživela. Glede vode pove, da se dogovarjajo že s podjetniki iz obrtne cone Ciciban, meni pa,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da poslovanje podjetij ne bo ogroženo, ker zneski ne bodo tako veliki. S pogovori bodo
nadaljevali.
Svetnik Gajser opozori, da je ta problematika prisotna tudi v obrtni coni v Biljah.
Župan pove, da je tista obrtna cona problematična zato, ker sploh ni komunalno opremljena.
Lastnica je družba Goriške opekarne, ki za to ne poskrbi. Z njimi se dogovarjajo o ureditvi teh
zadev, in sicer vsaj primarnih vodov, ko se bo gradila cesta.
Svetnik Urdih sprašuje ali se pripravlja seznam nepremičnin v lasti občine?
Župan pove, da ima prav služba navodilo, da pridobi cenitve za vse objekte v lasti občine. Po
pridobitvi le-teh bodo lahko to obravnavali. Gre za infrastrukturo, ki jo uporabljajo društva in
druge objekte, kjer se opravlja tudi dejavnost.
Svetnik Mozetič vpraša ali se monitorira promet skozi Bilje, ker krajani opozarjajo, da se
ponovno povečuje tovorni promet.
Župan pove, da z merilnimi tablami beležijo promet, ne pa ločijo med avtomobili in tovornjaki.
Mogoče je smiselno opozoriti policijo, da opravlja bolj pogoste kontrole.
Svetnik Batistič sprašuje ali je še aktualen nov bencinski servis na obvoznici?
Župan pritrdi, informacije ima, da so se za odkup zemljišča dogovorili. Pri odkupu zemljišča
sedanjega bencinskega servisa pa so še daleč od dogovora, saj zahtevajo preveč. V OPN je
opredeljeno zemljišče kot stavbno, za zelene površine, tržnico, parkirišče.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan zaključi točko.
Ad 5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Osnovno
varstvo – skrajšan postopek
Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestani del gradiva.
Poročili Statutarno-pravne komisije in Odbora za družbene dejavnosti podata še svetnika
Tomšič in Nemec, obe poročili sta sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 014-95/2015
Občinski svet sprejme ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
4

Zapisnik_10_redne_seja_osnutek
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zobozdravstveno varstvo – skrajšan postopke
Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestani del gradiva.

JZ

ZD

Poročili Statutarno-pravne komisije in Odbora za družbene dejavnosti podata še svetnika
Tomšič in Nemec, obe poročili sta sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-96/2015
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme ODLOK o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 7 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Miren-Kostanjevica – skrajšan postopek
Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestani del gradiva.
Poročili Statutarno-pravne komisije in Odbora za družbene dejavnosti podata še svetnika
Tomšič in Nemec, obe poročili sta sestavni del gradiva.
K razpravi se najprej prijavi svetnik Gajser in sprašuje ali bo cena storitve ostala enaka?
Svetnica Merkun pa sprašuje zakaj CSD noče več opravljati storitve in kako, da oskrbovalke
ostajajo iste?
Roberta pove, da cena ostaja ista. Glede opustitve dejavnosti CSD pove, da je ta dejavnost
prerasla njihove zmožnosti, ugotovili so, da ne uspejo več uspešno razvijati dejavnosti
skladno s trendi. Dom upokojencev je sposoben to prevzet, je specialist za to področje in se
združuje več dejavnosti na enem mestu. Dom upokojencev bo prevzel zaposlene.
Župan poudari, da bo dom upokojencev uspešneje razvijal vse dejavnosti skrbi za starejše,
od pomoči na domu, do centrov za starejše in nenazadnje tudi institucionalno varstvo.
Zvone sprašuje kaj se pa zgodi, če gre dom upokojencev v stečaj?
Roberta pove, da je v odloku dopuščena možnost podelitve koncesije ali sklenitve pogodbe z
drugim izvajalcem.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ni prijavljen nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P št. 007-28/2015
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme ODLOK o organiziranju in izvajanju
javne službe socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine
Miren-Kostanjevica

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 8 Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki - LUNG
Uvodno obrazložitev poda Roberta Filipič, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Poročili Statutarno-pravne komisije in Odbora za družbene dejavnosti podata še svetnika
Tomšič in Nemec, obe poročili sta sestavni del gradiva. Poročilo Odbora za gospodarstvo in
proračun poda svetnik Gajser, poročilo je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-54/2015
Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz
preteklih let v višini 191.151,04 EUR razporedi na naslednji način:
 v letu 2015 v višini 20.900,20 EUR za materialne stroške in investicijsko
vzdrževanje,
 v letu 2016 v višini 42.230,20 EUR za materialne stroške in investicijsko
vzdrževanje,
 v višini 128.020,64 EUR – nerazporejena sredstva,
kot izhaja iz Plana porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 25.09.2015, ki je
priloga tega sklepa.
2.
O nerazporejenih sredstvih iz presežka v višini 128.020,64 EUR odloči občinski svet do
konca leta 2016.

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9 Predlog imenovanja kandidatov za sodnike porotnike
Uvodno obrazložitev poda Tjaša Klavora, obrazložitev je sestavni del gradiva.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnica Kos poroča iz Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročilo je
sestavni del gradiva.
Svetnik Ferfolja ugotavlja, da ni nobenega kandidata iz Kraškega dela občine in se mu zdi
prav smešno, če KS niso aktivne nastane to.
Tjaša Klavora pove, da je bil poziv ponovljen, prav zato, ker niso ob prvem pozivu dobili
dovolj kandidatov. Poziv so dobile krajevne skupnosti, naknadno pa je bil objavljen na spletni
strani občine.
Svetnik Urdih se strinja, da mora priti pobuda s strani KS in drugih združenj.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga sprejem naslednjega sklepa
Sklep št. 030-16/2016
SKLEP
o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga za sodnike porotnike Okrožnega sodišča
v Novi Gorici naslednje kandidate:
1. Jože Bezjak, Orehovlje 62, 5291 Miren,
2. Bogomir Nemec, Orehovlje 40a, 5291 Miren,
3. Peter Pavšič, Miren 142d, 5291 Miren,
4. Jožefa Nemec, Bilje 136a, 5292 Renče,
5. Irena Marušič, Miren 69, 5291 Miren,
6. Janez Kocjančič, Miren 246, 5291 Miren
7.

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 10 Sklep o soglasju k pristopu Občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
Uvodno obrazložitev poda Tadej Mori, obrazložitev je sestavni del gradiva.
Svetnik Gajser in svetnik Tomšič podata poročili Odbora za gospodarstvo in proračun ter
Statutarno-pravne komisije, poročili sta sestavni del gradiva.
Svetnica Merkun se prva prijavi k razpravi in se pravi, da nastaja obsežno območje, ki ga
bodo morali redarji obvladovati in bo postalo zelo zahtevno in se sprašuje ali bo dovolj
zaposlenih.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tadej Mori pove, da je pomislek na mestu. Inšpektorji se s širitvijo ne povečajo, povečajo pa
se redarji. Poudari, da ima tudi sam velik pomislek glede tega. Na vprašanje svetnika Ferfolja
pove, da plače ostanejo zaposlenim enake.
Župan pove, da je bila to pobuda župana Občine Ajdovščine. Za vse občine je to zelo
ugodno, ker je 50 % sofinanciranje države, možnost je tudi drugih zaposlitev, ki bi bile
primerne za vse občine. Pogoj je bil, da se ne zmanjša kvaliteta, če bodo prihranki je to zelo
ugodno.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 0 1 4 - 4 9 /2015
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša, da Občina Ajdovščina pristopi k organu
skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica in Vipava.

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 11 Spremembe statuta Občine Miren-Kostanjevica, Spremembe Poslovnika
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine MirenKostanjevica
Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Gajser in svetnik Tomšič podata poročili Odbora za gospodarstvo in proračun ter
Statutarno-pravne komisije, poročili sta sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
Sklep št. 9000-10/2015
Občinski svet sprejme Spremembe Statuta Občine Miren-Kostanjevica, Spremembe
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica in Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Miren-Kostanjevica po skrajšanem postopku

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 007-23/2015-1
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Spremembe Statuta Občine MirenKostanjevica.

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-24/2015-1
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Spremembe Poslovnika
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 007-25/2015-1
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Miren-Kostanjevica

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 12 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – 1. branje
Uvodne obrazložitve poda Andreja Slejko, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Gajser in svetnik Tomšič podata poročili Odbora za gospodarstvo in proračun ter
Statutarno-pravne komisije, poročili sta sestavni del gradiva. Svetnik Gajser pove, da so bili
na odboru enotni, da bi bilo potrebno pregledati tudi pravilnik o plačah funkcionarjev.
Svetnica Merkun se sprašuje glede pripravljanja finančnih načrtov KS, saj meni, da same KS
tega ne bodo zmogle.
Župan glede finančnih načrtov pove, da KS to že delajo, seveda s pomočjo finančne službe
na občini. Za investicije pa bodo podajali predloge o katerih bodo skupaj odločali in presojali
prioritete.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnica Merkun meni, da bi vseeno morala biti dikcija drugačna.
Župan pove, da že statut predvideva to in meni, da ostaja enako kot do sedaj. Samo
investicije so s to spremembo izvzete iz njihovih finančnih načrtov.
Svetnica Merkun predlaga, da se v 17. členu črta beseda »lahko«, ko govori o sodelovanju
KS pri investiciji.
Župan pove, da bodo KS sodelovale pri projektih, seveda tam, kjer bo to potrebno. Meni pa,
da strokovni sodelavec pri določenih projektih pomoči predsednika KS ne potrebuje, kot npr.
preplastitev pločnika. Meni pa, da bo večina takih projektov, kjer bo pomoč predsednika KS
potrebna.
Svetnica Merkun meni, da imajo pravico sodelovati pri vsaki investiciji, ki so jo predlagali in
se izvaja, zato meni, da je beseda »lahko« popolnoma odveč.
Andreja Slejko dodaja, da če se umakne besedica je to obvezujoče za KS, da sodelujejo
povsod. Sprašuje se ali so na to pripravljeni?
Svetnica Merkun dodatno sprašuje ali bodo na občinskem svetu seznanjeni tudi s predlogi
programa dela KS, ki ne bodo sprejeti oz. potrjeni.
Župan pove, da je vedno več želja, kot je možnosti, to velja tudi za vse ostale zadeve, ki
pridejo v proračun. V proračunu bodo vsi usklajeni predlogi investicij, ostalo pa ne.
Svetnik Orel vpraša kdo bo v skupini, ki bo sprejemala predloge.
Župan pove, da bodo v skupini župan, predsedniki KS, sodelavec za investicije, vodja financ
in direktorica občinske uprave. Predlaga, da se bodo odločitve sprejemale s konsenzom in v
ta način sprejemanja odločitev je prepričan. Dodaja tudi, da se večina investicij izvaja na
objektih in zemljiščih, ki so v lasti občine, le malo je nepremičnin, ki so v lasti krajevnih
skupnosti.
Svetnik Gajser pravi, da je zaupanje vsekakor v redu. Sprašuje se kakšen je izhod v sili, če
konsenza ni?
Župan pove, da bo občinski svet o temu obveščen, torej ali je projekt sprejet s konsenzom ali
ne in o izvedbi bo odločal občinski svet.
Svetnik Gajser meni, da bi bilo mogoče bolj smiselno zapisati, da krajevne skupnosti skupaj
z občinsko upravo pripravijo finančne načrte. Oziroma mogoče bi lahko za besedico »lahko«
zapisali, da tudi na lastno željo.
Mirjam Klančič pove, da določbe v odloku izhajajo iz določb zakona, praksa pa je taka, da
sami tega nikoli ne pripravljajo, vendar jim na občini pomagajo.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan predlaga, da sprejme tako v prvem branju in se za drugo branje prouči predloge. Pove
pa, da bodo predsedniki imeli vedno možnost sodelovati v vseh postopkih, ter da ni
smiselno, da postane odlok tog.
Andreja Slejko pove, da imajo predsedniki KS sodelovati pri investicijah tudi na podlagi 5.
člena tega odloka, oziroma tudi v 69. členu statuta.
Svetnik Ferfolja dodaja njegove izkušnje, ko je bil predsednik KS Sela na Krasu in pove, da
on je vedno sodeloval z občino in na občini je dobil vedno podporo. Moti pa ga predlog
odbora o ukinitvi oziroma vključitvi sejnin članov svetov KS v postavko za delovanje.
Svetnik Gajser pove, da sejnin niso hoteli vzeti, predlog je bil, da bi bili plačani iz njihovih
sredstev za delovanje, v izogib zlorabam.
Župan obrazloži, da KS ostanejo sredstva za delovanje in splošno komunalno dejavnosti, s
tem, da so jim sredstva povišali. Sejnine so se plačevali v začetku leta za prejšnje leto, po
postopku, da se je sredstva nakazalo na račun KS, od tu pa članom svetov. V primeru, da bi
sejnine izplačevali iz sredstev za delovanje bi to pomenilo znatno znižanje sredstev. Meni, da
je edino korektno, da vsi ki delajo za lokalno skupnosti, so ustrezno nagrajeni. V primeru, da
bi spreminjali sejnine svetov KS, bi bilo moralno, da se spremenijo tudi sejnine občinskega
sveta, odborov in komisij in drugih delovnih teles. Predlaga, da za leto 2016 ostane tako, za
naprej pa bi bilo smiselno sejnine pregledati.
Svetnik Gajser pove, da je bil predlog tak, da se krajevnim skupnosti že v začetku nakaže
predvidena sredstva za sejnine, ne da se sejnine ukine. Pove, da je bilo mnenje, da bi sveti
KS na ta način bolj premišljeno ravnali s sredstvi.
Župan opozori, da to ni primerno, saj se sejnine izplačujejo glede na udeležbo na sejah.
Svoje mnenje dodaja tudi svetnik Nemec, tudi v vlogi predsednika KS Orehovlje in pove, da
se finančni načrti pripravljajo skupaj z računovodjo za krajevne skupnosti. Prednost je tudi ta,
da se praviloma postavljajo na že obstoječih okvirih prejšnjih finančnih načrtov. Meni, da je
odveč vsakršna razprava glede tega. Pa tudi sejnine so zelo nizke, število sej ni enako vsako
leto, ampak se spreminja, glede na potrebe. Če je kdo mnenja, da so sejnine za člane svetov
KS odveč, bi moral poskusiti. Če do tega pride pa je potrebno ugotoviti tudi smiselnost sejnin
občinskega sveta.
Podžupan Cotič meni, da je razprava nepotrebna in v obstoječih dikcijah ni nič narobe.
S podžupanom se strinja tudi svetnik Batistič in meni, da so relevantna mnenja samo tistih, ki
so na teh mestih že bili.
Svetnik Nemec pove, da se v kraju nič ne zgodi, da on ne bi bil o tem seznanjen, naj gre za
investicijo KS ali investicijo občine.
Župan dodaja, da ne sme prihajati do tega, da se ločuje občina in krajevna skupnosti, gre za
eno telo, ki deluje v enakem interesu, interesu občanov. Sam bo vedno zagovarjal
sodelovanje v občini, ker samo s skupnimi močmi bodo delali dobro.
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dopuščati možnost pripomb. Predlaga, da se pripombe podajo v pisni obliki in bodo o njih
razpravljali v drugem branju.
Tjaša Klavora pove, da se funkcija krajevnih skupnosti danes razlikuje kot pred dvajsetimi
leti. Najpomembnejši tvorci lokalne samouprave v Sloveniji pravijo, da je vloga krajevne
skupnosti predvsem teritorialnega povezovanja ljudi in ni to predstavniški organ kot občina.
Zato funkcije ne morejo biti avtomatično enake kot pri občini. Upoštevati je potrebno tudi to,
da ima občina strokovno usposobljen kader za visoko strokovne naloge, ter da je potrebno
pri vseh teh nalogah neprestano spremljati zakonodajo.
Svetnik Ferfolja dodaja, da se vsi bojijo centralizacije in do tega ne sme ponovno prihajati, ter
da mora imeti lokalno prebivalstvo možnost vplivati.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0027/2015-2
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o krajevnih skupnostih v
Občini Miren-Kostanjevica v prvem branju

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 13 Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra
Uvodne obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se prijavi svetnik Mozetič in pove, da je njegova družina lastnica parcel v
soseščini in se mu zdi nemogoče, da bi bila parcela št. 605/1 tako velika in meni, da bi bilo
potrebno preveriti stanje.
K razpravi se ne prijavi nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 478-0064/2015-2
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da ugotovi dejansko stanje za parcele št.
604/3, 604/5, 605/1 in 605/3 vse k. o. 2318-BILJE

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrazložitve poda Tjaša Klavora, obrazložitve so sestavni del gradiva.
K razpravi se ne prijavi nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 478-0060/2015-1
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti
Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse
k. o. 2325-MIREN

Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov
Za

12

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

Overitelji:
Tihomil Pahor

Vojko Urdih

V Mirnu, 26.11.2015
Številka: 9000-10/2015-5
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