Zapisnik_20_redne_seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 7. julija 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Mojca Merkun, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja,
Branko Orel, Jasna Kos, Aleš Batistič, Roman Tomšič, Sebastjan Mozetič in Vojko Urdih.
Opravičeno odsotni člani: Robert Gajser, Ingrid Praznik, Jelka Majcen in Tihomil Pahor.
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Danijela
Kosovelj – ravnateljica OŠ Miren, Majda Obreza – računovodja OŠ Miren, Roberta Filipič –
višja svetovalka za družbene dejavnosti, Blanka Šuler – urbanistka, Metka Jug – Locus d. o.
o. Peter Budin – predsednik NO Občine Miren – Kostanjevica, Mirjam Klančič – računovodja,
Darko Ličen – direktor družbe Komunala d. o. o., Rolih Darjo – Komunala d. o. o. in mag. Matej
Loncner – izdelovalec elaborata in Danjela Cijan – zapisničarka.
Predstavniki medijev: /
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic ter da
je tako sklepčnost zagotovljena. Predlaga v sprejem sklep o imenovanju overiteljev zapisnika,
in sicer:
Sklep št. 9000-6/2016
Imenujeta se overitelja zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1. Vojko Urdih in
2. Stojan Cotič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Nato je župan predlagal razpravo in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta. K
razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-5/2016
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 19. redne seje v
predlaganem besedilu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal
glasovanje o naslednjem predlaganem dnevnem redu:
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 19. redne seje,
3. Pregled realizacije sklepov,
4. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren iz leta 2015,
5. Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2016/17,
6. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 in
polletno poročilo o izvajanju storitve - Dom upokojencev Nova Gorica,
7. Sklep o sofinanciranju dijaških vozovnic v Občini Miren-Kostanjevica,
8. Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu
sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine MirenKostanjevica,
9. Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2015,
10. Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica,
11. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina –
druga obravnava,
12. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava,
13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 2 Poročila
a) Poročilo župana: Župan poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.
b) Poročila delovnih teles občinskega sveta: Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Jasna Kos je svet seznanila s sprejetim sklepom
komisije glede podeljevanja priznanj, ki se glasi: »Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja se seznani z vlogo komisije pri dodeljevanju priznanj Občine
Miren-Kostanjevica. Komisija se ponovno sestane, ko poteče rok za predložitev pobud,
pregleda prejete pobude ter oblikuje predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z
obrazložitvijo posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine MirenKostanjevica.« Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA, in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih
članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednica je
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pojasnila še, da vse štiri vloge ustrezajo razpisnim pogojem in da bo poročilo komisija
podala na septembrski seji OS.
c) Poročila članov svetov zavodov: Vojko Urdih, član sveta zavoda Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica je povedal, da je svet na zadnji seji obravnaval
problematiko gradnje novih prostorov, za kar je bila ustanovljena delovna skupina, ki
je zasnovo pripravila skupaj z MONG in ZD Nova Gorica ter da je bil sprejet sklep, da
se čimprej izvede razpis.
d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan je podal odgovore na pobude in vprašanja
svetnikov in svetnic 19. redne seje Občinskega sveta, ki so sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
Sklep št. 9000-6/2016-2
Občinski svet se seznani z odgovori na pobude in vprašanja svetnikov iz 19. redne
seje Občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic:
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 3 Pregled realizacije sklepov 19. redne seje
Obrazložitev poda župan, pregled realizacije sklepov je sestavni del gradiva.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-6/2016-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
19. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 4 Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren iz leta 2015
Ravnateljica OŠ Miren Danijela Kosovelj in računovodja Majda Obreza sta podali poročilo, ki je
sestavni del gradiva.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Bogomir Nemec pove, da je odbor predlagani
sklep soglasno sprejel in to predlaga tudi občinskemu svetu.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 014-0011/2016
o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren
1.
Osnovna šola Miren presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 25.802,93 EUR
razporedi na naslednji način:
- v letu 2016 v višini 4.500,00 EUR za nabavo hladilnikov za potrebe kuhinje,
- v letu 2016 v višini 2.800,00 EUR za nabavo garderobnih omaric v Podružnični šoli
Bilje,
- v letu 2016 v višini 1.300,00 EUR za nabavo čistilnega stroja,
- v višini 17.202,93 EUR – nerazporejena sredstva,
kot izhaja iz Predloga razporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki z dne
24.6.2016, ki je priloga tega sklepa.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 5 Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2016/2017
Ravnateljica Danijela Kosovelj poda poročilo, ki je sestavni del gradiva.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Bogomir Nemec pove, da je odbor soglasno
sprejel predlagani sklep in tako predlaga tudi občinskemu svetu.
K razpravi se je prijavila svetnica Mojca Merkun, ki jo je zanimalo zakaj spremljevalca, ki
pripada otroku s posebnimi potrebami ne financira država oziroma za to pristojno ministrstvo.
Ravnateljica je pojasnila, da je to v pristojnosti občine.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
SKLEP št. 014-34/2016-2
o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2016/17
1.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog OŠ Miren o izvajanju dodatnega
programa za šolsko leto 2016/17.
2.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 6 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 in polletno
poročilo o izvajanju storitve – Dom upokojencev Nova Gorica
Roberta Filipič je predstavila sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto
2016 in polletno poročilo o izvajanju storitve - Dom upokojencev Nova Gorica, ki je sestavni
del gradiva.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Bogomir Nemec pove, da je odbor soglasno
sprejel predlagani sklep in tako predlaga tudi občinskemu svetu. Pove, da so tudi sprejeli
predlog, da občinska uprava prouči možnosti oz. potrebe po dodatni zaposlitvi, glede na
potrebe med ljudmi.
K razpravi se je prva prijavila svetnica Mojca Merkun, ki se je strinjala s tem, da cena storitve
ostane ista, in da je kakovost dela na nivoju, kot si ga oskrbovanci zaslužijo. Povedala pa je,
da se ne strinja s tem, da javni delavci tega dela ne morejo kar naenkrat več opravljati. Glede
na minimalno povišanje je izrazila skrb, da bi cena začela rasti.
Župan je pojasnil, da so sedaj pri javnih delih ostrejši pogoji, ter da je razpis za javna dela
vsako leto pozneje in prihaja do obdobja, ko ostanejo zavodi brez zaposlenih. Prav tako javni
delavci ne opravljajo več osebne nege, ampak samo gospodinjsko pomoč. Pomemben pa je
tudi trenutek, da se uporabniki navežejo na določeno osebo, nato pa pride nekdo drug. Dodal
je še, da je v planu nakup avtomobila za pomoč na domu, ki ga bo občina plačala iz presežkov.
Občina Miren-Kostanjevica je socialno naravnana in tako planirajo tudi naprej. Zagotovo pa je
potrebno z izvajalci storitev iskati racionalne rešitve.
Svetnik Zvonko Ferfolja je izrazil podporo čim večjemu številu redno zaposlenih, vsakdo pa
del te narave ne more opravljati, potrebno pa je strmeti k temu, da je delo profesionalno
opravljeno.
Roberta Filipič je povedala, da dokler se je dalo, so s tem shajali, v letošnjem letu so dobili
odobreno zaposlitev preko javnih del le za osem mesecev.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 12280-8/2016-2
1.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 17,25 EUR za efektivno
uro.
2.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na domu
4,00 EUR, kar predstavlja 23,19 % ekonomske cene.
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 %.
3.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 8. 2016.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 7 Sklep o sofinanciranju dijaških vozovnic v Občini Miren-Kostanjevica
Roberta Filipič je podala poročilo, ki je sestavni del gradiva.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Bogomir Nemec pove, da je odbor soglasno
sprejel predlagani sklep in tako predlaga tudi občinskemu svetu.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 600-2/2016-1
o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 2016/17
1. člen
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.
2. člen
Ta sklep velja za šolsko leto 2016/17.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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0
Ad 8 Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb
in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
Blanka Šuler in Metka Jug podata poročilo, ki je sestavni del gradiva.
Namestnik predsednice Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo Matevž Marušič predstavi
sprejete sklepe 20. redne seje z dne 28. 6. 2016, o Predlogu stališč do pobud drugih oseb za
spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega
načrta Občine Miren-Kostanjevica, ki se glasi:
SKLEP: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
predlaga, da se potrdi predlog stališč do pobud št. 006, 016, 021, 031, 032, 036, 053, 059,
063, 075, 076, 077, 086, 087, 102, 104, 117, 121, 123, 134, 168, 170, 171, 173, 175, 179, 180
in 181.« Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od 4 navzočih članov Odbora za
okolje, prostor in kmetijstvo.
Pri obravnavi pobude št. 101 prisotni člani odbora niso sprejeli sklepa, 2 od prisotnih članov
sta glasovala ZA predlagano stališče, 2 pa PROTI.
Pri obravnavi pobude št. 120 so prisotni člani odbora soglasno sprejeli naslednji SKLEP:
»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
predlaga, da se pobuda št. 120 delno vključi v nadaljnji postopek priprave sprememb in
dopolnitev OPN in sicer tako, da se za p. št. 994/1 k.o. Vojščica predlaga spremembo
namenske rabe v stavbno zemljišče.« Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od
4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo.
Blanka Šuler obrazloži pobudo št. 101.
Prvi se k razpravi prijavi svetnik Roman Tomšič, ki pove, da se strinja, da je prav, da tam ni
skladišča. Pove, da je proti, in da se s tem strinja saj je industrijska cona spodaj.
Svetnik Bogomir Nemec prebere sprejeto pobudo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo na
8. seji, ki je bila 20. 10. 2015, in se glasi »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga, da
občinska uprava Skladu kmetijskih gozdov in zemljišč RS pošlje poziv za ustrezno kmetijsko
obdelavo zemljišča (za bencinskim servisom v Mirnu) oziroma da pobudo za odkup zemljišča.«
(Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za okolje,
prostor in kmetijstvo.) V zvezi s tem pove, da ne razume tistih članov, ki najprej potrdijo nakup,
nato pa obratno. Doda da razvoj vključuje tudi priseljevanje.
Svetnik Stojan Cotič meni, da je to edina lokacija za širitev, če se to odobri potem je to ovira
za naprej.
Svetnica Mojca Merkun pove, da so sprejete vse pobude razen pobude št. 101 in 120. Župan
pove, da je bilo pri pobudi 101 glasovanje neodločeno in sicer 2:2.
Blanka Šuler je pojasnila, da so člani odbora šli skozi pobude, 18 jih je ocenjenih kot
neprimerne, 12 pa kot delno primerne.
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ni pritožbe.
Blanka Šuler je pojasnila, da sledi javna razgrnitev, kjer lahko vsak da pripombo. Kar se potrdi
kot primerno – te pobude se vključijo v osnutek, ki ga nato po pregledu ministrstva dopolnimo,
nato se razgrne in vsak da lahko pripombo.
Svetnik Sebastjan Mozetič je vprašal o pobudi št. 115 (bivši mlin v Biljah), saj je bilo na začetku
domena o podhodu, tam gre tudi cesta. Zanima ga ali bo še vedno dostop do Vipave?
Blanka Šuler pove, da je pobudo dala lastnica mlina zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja.
Na predmetnem zemljišču bodo polagali neke cevi.
Svetnik Branko Orel je menil, da je tisto pot potrebno pogledati ali je to pred mlinom ali za
mlinom. Pove, da je pobudnica pred časom zaprosila za odkup navedenega zemljišča, ki pa
ga je občinski svet zavrnil.
Blanka Šuler pove, da je to pred mlinom levo, v vodi.
Svetnik S. Mozetič je vprašal če cesta ostane.
Župan je povedal da bo pot ostala in ne gre za prodajo nepremičnine, ampak za spremembo
namenske rabe.
Svetnica Mojca Merkun je vprašala kakšna so stališča do predloga pobude št. 120. Matevž
Marušič je povedal, da so samo na eni parceli spremenili namensko rabo.
Župan je pojasnil, da odbor odloča o pobudi št. 101, da so bile ostale pobude soglasno potrjene
oziroma zavrnjene in sprejme sklep kot predlaga odbor.
Svetnik Zvonko Ferfolja je predlagal, naj svet zaupa odboru.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep - u št. 350-0038/2014
Pobuda št. 101 za spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 16/2 k.o. Miren za
postavitev šotora za skladiščenje lesa se zavrne.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0
Sklep št. 350-0038/2014
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Vojščica delno vključi v nadaljnji postopek tako, da se predlaga spremembo namenske rabe
za zemljišče s parc. Št. 994/1 k.o. Vojščica.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Sklep št. 350-0038/2014
Občinski svet potrdi predlog stališč do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v
sklopu sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine MirenKostanjevica s predhodno sprejetimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9 Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2015
Župan in predsednik NO Občine Miren – Kostanjevica Peter Budin podata poročilo, ki je
sestavni del gradiva.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep - u št. 007-6/2016
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Zaključni račun Proračuna Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2015
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 10 Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uvodno obrazložitev poda župan, Elaborat o oblikovanju cen storitve gospodarskih javnih
služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin je predstavil direktor Darko
Ličen in izdelovalec mag. Matej Loncner. Elaborat je sestavni del gradiva.
Namestnica predsednika Odbora za gospodarstvo in proračun Mojca Merkun je v zvezi s
Sklepom o potrditvi cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Miren-Kostanjevica prebrala sprejeti sklep odbora na 20 seji dne 22. 6. 2016,
ki se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun Elaborata o oblikovanju cen storitev
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini MirenKostanjevica ni potrdil, zato ker se ne strinja s predlaganim povišanjem cen.« Sklep je bil
sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in
proračun.
Župan je zbranim razložil, da bi morala imeti občina za zbiranje in odlaganje odpadkov
razpisano koncesijo, ter da ima to samo MONG. Dodal je še, da je lastništvo družbe Komunala
d. o. o. javno – zasebno (35% je v lasti občin) in da je občina dolžna razpisati koncesijo ali pa
odkupiti družbo. Povedal je še, da je občina s Komunalo d. o. o. v dveh tožbah. V Elaboratu je
tudi tožba iz leta 2014. Elaborat je bil na občino dostavljen dne 23. 3. 2016, župani goriških
občin so večkrat skupaj sedeli, predlagali so umik tožb. Povedal je še svoje mnenje, da te
tožbe do občine niso upravičene, za leto 2014 se najemnina ni plačala, zato Komunala d. o.
o. te izgube ne bi imela. Dodal je, da bo na septembrski seji prvo branje, na oktobrski seji
drugo branje odloka, na podlagi katerega bo sledil razpis koncesije za zbiranje in odlaganje
ter obdelavo odpadkov. Takrat bo tudi znana najbolj realna cena. Svetnikom je svetoval, naj
se do takrat odločijo ali predlagano ceno potrdijo ali ne. Povedal je še, da so štiri občine to že
potrdile, če občina tega ne potrdi bo Komunala terjala občino. Menil je, da je potrebno delati
na racionalizaciji, v elaboratu pa ni racionalizacije po posameznih področjih. Cena z
odlagališčem Hrastnik je sedaj ugodna, v prihodnjih letih pa se bo lahko spreminjala. Upal je,
da bo izbran koncesionar ugoden.
Direktor Komunale Darko Ličen je pojasnil, da je najemnina MONG cena, ki se uporablja za
izvajanje gospodarske javne službe, ko pa bo razpisana koncesija bodo ta izhodišča rešena.
Povedal je, da je vsem županom poslal vsaj tri dopise, obračunsko obdobje, da župan ve kaj
zajema tržna najemnina, da Komunala d. o. o. nima okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje
odlagališča, do takrat se bo to pokrivalo s proračuna. Kaka je cena najemnine, infrastrukture
– to so jasna izhodišča, ki jih nobena občina ni dala in da to ni denar od Komunale. Glede
racionalizacije so znižali strošek obdelave za 15 EUR/tono. To so plusi in minusi, če je
Komunala javno in mešano podjetje. Dosti občin ima višje cene. Občine se morajo samo
dogovoriti kakšna izhodišča se bo dalo za delo in uporabo infrastrukture. Ko se razpiše
koncesijo je treba točno reči, če pa so na ekoloških otokih kosovni odpadki je to poseben
strošek.
Glede tožbe iz leta 2013 in 2014 je povedal, da so poslali odstop za štiri občine za 2014, tisti
stroški, ki so bili povišani so zajeti v elaboratu. Če OS tega ne potrdi, bo morala Komunala te
zadeve izvajati za zaščito, brez denarja ne more biti, problem je, da si občina MONG lasti
stroške, druge občine pa morajo to plačevati. Župan MONG je razmišljal, da bo umaknil tožbo
za najemnino za leto 2014, mi smo v tožbi za del najemnine, osporavamo pa na tisti del, ki ga
ne uporabljamo več. Če Komunala izgubi, se ta denar nameni za zaprtje odlagališča.
Matej Lancner je dodal, da je izhodišče način financiranja.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan je dodal, da morajo biti stroški zapiranja ovrednoteni, najemnina za odlagališče je bila
prikazana kot najemnina za odlagališče, ki ga Komunala ni uporabljala.
Sledila je razprava. Prva se je prijavila svetnica Mojca Merkun, ki je vprašala kakšna je
pripravljenost MONG, da iz najemnine financira vzdrževanje. Podala je kritiko županu, da
polaga odločitev o dvigu cen na OS, med občino in Komunalo pa nesoglasja niso razčiščena.
Vprašala je, kje so mnenja strokovne službe občine o elaboratu.
Župan je povedal, da je šlo za razgovore, ki so potekali mnogokrat, za razmerja s Komunalo
da vemo vsi kakšna so, da smo 35% lastnik in da ga Komunala toži kar pove, da razmerja niso
urejena (ker ni javno podjetje). In da smo od leta 2010 čakali s koncesijo. S tem bi razrešili
temeljna vprašanja, določene stvari niso razjasnjene, zato bo razpis koncesije to postavil na
mesto. Dodal je še, da koncesijo javno zagovarja, pred lastništvom, da ni za nakup Komunale,
saj meni, da je koncesija dosti bolj sprejemljiva. Nakup Komunale bi občini pomenil znatno
breme, eno je kupiti, drugo pa upravljati s finančnim vložkom.
Svetnik Zvonko Ferfolja je menil, da je edina rešitev razpis koncesije, ne pa na podlagi
predpostavk sprejemati elaborat.
Darko Ličen je pojasnil, da so predpostavke jasno definirane s številkami, da je elaborat
strokovno pripravljen in da bomo s koncesijo rešili samo to, da bomo zelo jasno definirali
pogoje, kar pa do sedaj župani še niso naredili.
Svetnik Branko Orel je menil, da kar naenkrat tako sprejemati tako pomembno stvar je težko,
soglašal je s svetnico Merkun in poudaril, da bi morale biti določene stvari bolj razdelane.
Omenil je še, da se ne čudi, da so štiri občine odlok potrdile, dve pa ne vesta kaj narediti.
Župan je povedal, da je koncesija obveza občine, ne pa izbira in da OS lahko potrdi ali pa
zavrne elaborat in da bo občina mogla iti v razpis koncesije.
Mag. Matej Loncner je menil, da je to vprašanje ali bo občina zadeve urejala do podelitve
koncesije ali pa šele s koncesijo naprej.
Svetnik Stojan Cotič je predlagal, da se debata osredotoči na ceno storitve v gospodarstvu.
Povedal je, da je v Kranju cena storitve za tono odpadkov 336 EUR, v NG 227 EUR in da je iz
227 EUR šlo na 300 EUR. Iz tega dopisa pomeni, da je je to 32% podražitev. Cena po toni se
dvigne za 62 EUR.
Darko Ličen je pojasnil, da se cena ne spremeni, da pa se je spremenil normativ iz prej 14 kg,
na sedaj 11 kg.
Svetnik Vojko Urdih je povedal, da težko sprejema podražitve, in da bi bilo bolje, da se to
sprejme, ker bodo sicer ostale štiri občine šle naprej, naša pa... Menil je, da je prav, da se
stvari rešijo, zato je predlagal, da OS elaborat potrdi.
Župan je povedal, da je potrebno vse pogledati in da je želja občine normalno sodelovanje z
ostalimi občinami, z MONG kot lastnico odlagališča v Stari gori pa bo potrebno to urediti. 30
let bodo nastajali stroški zapiranja odlagališča, ki jih bo občina dolžna pokrivati.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnico M. Merkun je zanimalo ali so strokovne službe občine pregledale elaborat in kje je
mnenje.
Župan je pojasnil, da so službe elaborat pregledale in da je mnenje na podlagi obrazložitve.
Predstavniki Komunale so zapustili sejo.
Svetnica Mojca Merkun je menila, da če bi se pet občin odločilo za odkup, kakšna je odločitev
OS, vprašala je, če ne bi bilo ceneje razpisati koncesijo za vseh 6 občin skupaj.
Župan je povedal, da je to taka želja, da se vsi strinjamo, da gremo v skupen razpis, o odkupu
bo odločal OS, mnenje je, da bomo to kupili brez denarja, sam je prepričan da ne, Komunalo
d. o. o. so lastniki pripravljeni prodati za gotovino, kot je izjavil član NO družbe, ki zastopa
večinskega lastnika.
Svetnik Ferfolja je menil, da je potrebno razpisati koncesijo, če ne, je občina v prekršku, cilj je
postavitev realnih temeljev, to je priprava razpisa za koncesijo, dva meseca nista
problematična, če prej toliko let ni bilo.
Svetnica Merkun je menila, da mora biti razpisana koncesija in to niti ni stvar debate. Vprašanje
je, če OS sprejme sklep ali ne. Predlagala je, da bi sklep oblikovali kot Občina Renče – Vogrsko
z zavezo, da je koncesija objavljena do konca leta 2016.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 007-29/2015-5
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitve
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju
Občine Miren – Kostanjevica, ki začne veljati s 1. 7. 2016. Občinsko upravo zadolži, da
pripravi vse potrebno in izvede razpis za koncesijo do 31. 12. 2016.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

5

Proti

2

Ni glasoval/a

4

Župan je predlagal glasovanje o tem, da se s sejo nadaljuje brez odmora:
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 11 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – druga
obravnava
Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora predstavi Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina – druga obravnava, ki je sestavni del gradiva.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep - u št. 007-0004/2016-5
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina – druga obravnava.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

9

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Ad 12 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren –
Kostanjevica in Vipava
Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora predstavi Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava– druga obravnava, ki je sestavni del gradiva.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep - u št. 007-0004/2016-8
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0
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0
Ad 13 Pobude in vprašanja svetnikov in svetnic
Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Bogomir Nemec, ki je župana vprašal, kdaj je predviden
razpis za prireditve. Župan je odgovoril, da v mesecu juliju.
Svetnik B. Nemec je vsem prisotnim v razmislek predlagal, da glede na to, da je v tem mandatu
več kot polovica novih svetnikov, in ker je bil zadnjič razočaran, da če se en teden prej opravi
delo in so svetniki obveščeni, da imamo neko delovno telo, si težko predstavlja, (da če ni nekaj
izrednega) da uro pred začetkom seje nihče ne ve, če bo ta seja sklepčna. Dodal je še, da so
vsi svetniki dobili knjižice Novim svetnikom na pot – kodeks, ki govori tudi o kulturni sferi in da
če bi te izvlečke podpisali ne bi bilo nič narobe, saj se mora član sveta obnašati pravilno.
Opomnil je še na držanje poslovnika, po dveh urah bi moral biti odmor.
Župan je pojasnil, da so svetniki o odmoru glasovali.
Zaključeno ob 20.15 uri.
Zapisala:
Danjela Cijan

Župan:
Mauricij Humar

Overitelji:
Vojko Urdih

Stojan Cotič

V Mirnu, 7. 7. 2016
Številka: 9000-4/2016-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
14

