Zapisnik_22_redne_seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 24. novembra 2016 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, Jelka Majcen, Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž Marušič,
Zvonko Ferfolja, Branko Orel, Roman Tomšič, Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih in Aleš Batistič.
Opravičeno odsotni člani: Tihomil Pahor, Mojca Merkun, Ingrid Praznik in Jasna Kos.
Ostali prisotni: Mauricij Humar - župan, Tjaša Klavora - direktorica občinske uprave, Andreja
Slejko Merkun – pravna služba, Roberta Filipič – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Aleš
Bucik – župan Občine Renče – Vogrsko, Mitja Gorjan – Vodovodi in kanalizacija d. d., Valdi
Černe – Hidrotech d. o. o., Albin Pahor – strokovni sodelavec za investicije, Nada Uršič
Debenjak – direktorica Ljudske univerze Nova Gorica, mag. Valter Adamič – predsednik MDI
Goriške, Marko Štanta – predsednik Sveta za invalide Občine Miren – Kostanjevica in Danjela
Cijan – zapisničarka.
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič – Primorske novice in Vanja Trkman – Radio
Robin.
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 11 svetnikov in svetnic ter da
je tako sklepčnost zagotovljena. Svetnikom predlaga, da sprejmejo naslednji sklep o
imenovanju overiteljev zapisnika:
Sklep št. 9000-10/2016
»Imenujeta se overitelja zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, in sicer:
1. Roman Tomšič in
2. Branko Orel.
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 2. Dopisne seje Občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-8/2016
»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 2. Dopisne seje v
predlaganem besedilu.«
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2. izredne seje Občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-9/2016
»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 2. Izredne seje v
predlaganem besedilu.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Nato je župan predlagal še razpravo in sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 9000-7/2016
»Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrdi zapisnik 21. redne seje v
predlaganem besedilu.«
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

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:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 21. redne seje,
3. Pregled realizacije sklepov
4. Navezava kanalizacije Občine Renče – Vogrsko na CČN Nova Gorica
5. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica – druga
obravnava
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren –
Kostanjevica – prva obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
8. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Ljudske univerze Nova
Gorica za leta 2017 – 2022
9. Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta projekta
Občina po meri invalida
10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov, ki z glasovanjem potrdijo predlagani dnevni red.
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:
c) Poročila članov svetov zavodov: Član sveta zavoda Zdravstveni dom – Osnovno
varstvo svetnik Vojko Urdih je povedal, da je bila 15. 11. 2016 seja sveta zavoda, na
kateri so obravnavali točko o specializaciji zdravnikov in sprejeli sklep, da se sofinancira
izobraževanje dveh zdravnikov (specialista dermatologa in specialista medicine dela in
športa). Sprejeli so tudi sklep o urgentni nabavi osnovnih sredstev.
Član sveta Zavoda Osnovna šola Miren Sebastjan Mozetič je povedal, da je bil
konstituiran nov svet zavoda, da je bil za predsednika izvoljen sam, za namestnika
predsednika pa Mateja Pirc. Povedal je še, da je razpis za novega ravnatelja v teku in
da so ugotovili neskladje med zakonom in poslovnikom šole, na občino so že
posredovali prošnjo za uskladitev.
Župan je prisotne seznanil še, da je bil v KS Sela na Krasu dne 15. 11. 2016 zbor
krajanov. Izpostavil je Srečanje selo- sela – sele, ki bo prihodnje leto 24. junija v
Opatjem selu.
d) Odgovori na pobude in vprašanja: Župan pove, da so bili na seji podani vsi odgovori.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
Sklep št. 9000-10/2016-2
Na 21. redni seji Občinskega sveta so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja
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 21. redne seje
Obrazložitev poda župan, pove, da so bili vsi sklepi realizirani in tudi objavljeni.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
Sklep-u št. 9000-10/2016-3
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
21. 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: Navezava kanalizacije Občine Renče – Vogrsko na CČN Nova Gorica
Župan Občine Renče – Vogrsko Aleš Bucik je uvodoma predstavil projekt navezave
kanalizacije Občine Renče – Vogrsko na CČN Nova Gorica. Prisotne je pozval, da skupaj
najdejo najboljšo možno rešitev za obe občini. Poudaril je, da je Občina Renče - Vogrsko
pripravljena dati sorazmerni del, saj mora občina strmeti k dolgoročnim rešitvam.
V nadaljevanju sta Mitja Gorjan iz družbe Vodovodi in kanalizacija d. d. in Valdi Černe iz družbe
Hidrotech d. o. o. predstavila in obrazložila 5 shem – variant čiščenja odpadnih voda v Občini
Renče- Vogrsko.
Predsednica Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo svetnica Jelka Majcen je prebrala sklep
11. seje odbora, ki se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občine Miren – Kostanjevica, da se seznani z možnostmi navezave kanalizacije Občine Renče
– Vogrsko na CČN Nova Gorica« Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih
članov Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun svetnik Robert Gajser je prebral sklep 18.
seje odbora, ki se glasi: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu
Občine Miren – Kostanjevica, da se seznani z možnostmi navezave kanalizacije Občine Renče
– Vogrsko na CČN Nova Gorica.«
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in
proračun.

Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Branko Orel, ki se je strinjal, da je to edini pravi način
priključitve kanalizacije iz vasi Bilje.
Svetnik Roman Tomšič projekt podpira, spomnil pa je, da je kanalizacijo potrebno dokončati
tudi v Mirnu.
Mitja Gorjan je povedal, da je nedokončana kanalizacija ostala tam, kjer je problem lastništvo
ter da so se vsi občani, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot 100 m nanjo dolžni
priključiti.
Svetnik Roman Tomšič je dodal še, da bodo v novem letu verjetno tudi nove cene.
Župan je pojasnil, da so v Mirnu in Orehovljah sive lise, ki so v obdelavi in da bo obdelano v
okviru zmožnosti. Omenil je uspešnost na evropskih sredstvih (tudi s povezovanjem).
Župan Aleš Bucik je dodal še, da bo tudi čiščenje v Vrtojbi večje, če bo kapaciteta večja.
Predlagal je, da je smiselno sklep nadgraditi s faznim iskanjem rešitev. Potrebno pa je tudi
soglasje MONG, Občine Šempeter – Vrtojba in naše občine, če tega soglasja ne bo, bo morala
Občina Renče – Vogrsko iskati drugo rešitev. Predlagal je razširjen sklep in sicer, da se
pripravijo idejne rešitve za možnost čiščenja odpadnih voda za naselje Bilje in Občino Renče
– Vogrsko.
Svetnika Roberta Gajserja je zanimalo, če se naselja npr. Šempas in Loke, ki spadajo pod
MONG priklopijo na isto traso.
Mitja Gorjan je pojasnil, da so Vodovodi in kanalizacija na zahtevo župana MONG naredili
podobno študijo ali zgraditi ČN v Ozeljanu ali je bolj smiselno potegniti vod mimo Lok in MIPa. Za oba dela bi lahko naredili skupen projekt, dodal je še, da so na ministrstvu takim rešitvam
naklonjeni. Na sestankih pa se bo videlo če je smiselno tak projekt nadaljevati.
Svetnik Zvonko Ferfolja je opozoril tudi na Kras, na KS ,ki ležijo nad podtalnicami, mogoče bi
se lahko vključilo tudi reševanje tega problema k temu projektu.
Župan je pojasnil, da je Kras območje, ki ga je potrebno obdelati in da je gradnja kanalizacije
na Krasu zelo razpršena.
Svetnik Vojko Urdih je dejal, da projekt podpira, opozoril pa je naj se čimprej pripravi
ovrednotenje vseh investicij in kaj to pomeni tudi za Kras. Menil je, da bo potrebno vložiti tudi
lastna sredstva.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnico Jelko Majcen je zanimalo zakaj se morajo ljudje, ki so po gradbenem dovoljenju
morali zgraditi malo ČN sedaj priključiti na CČN.
Mitja Gorjan je povedal, da je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti javno
infrastrukturo v občini. Prej je bila zakonodaja taka, da se je po letu 2002 moralo narediti malo
ČN, če območje ni bilo opremljeno z javno kanalizacijo.
Svetnik Bogomir Nemec je menil, da gre za veliko pridobitev. Opozoril je na poplavno območje
in ČN v Biljah. Apeliral je, da je potrebno te ljudi razumeti.
Valdi Černe je odgovoril, da je bila lokacija ČN Bilje poplavljena samo enkrat, leta 1926.
Ponovno se je to zgodilo leta 2010 in 2012. Glede zadnje vode pa je bilo poplavljenih samo
par jaškov, ČN ni bila poplavljena, ta pa bi morala po projektu normalno funkcionirati, zakaj je
bila »poplavljena« ni znal razložiti.
Svetnik Stojan Cotič je menil, da je 5. varianta ekološko in ekonomsko najbolj smiselna,
predlagal je čimprejšnjo izdelavo nadaljnje potrebne dokumentacije.
Župan Aleš Bucik je opozoril, da se brez evropskih sredstev ne bo moglo graditi in da je
ekološki vidik zelo pomemben.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
SKLEP - u št. 354-0031/2016-2
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z možnostmi navezave kanalizacije
Občine Renče-Vogrsko na Centralno čistilno napravo Nova Gorica.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
III.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica nalaga občinski upravi občine, da zadolži zunanje
strokovne sodelavce da pripravijo možnosti čiščenja za naselja Bilje in Občino Renče –
Vogrsko na CČN Nova Gorica.
Ad 5: Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica
Uvodoma je župan pojasnil, da je bil obravnavani odlok že na zadnji sedi dnevnega reda ter da
so bile vse pripombe upoštevane. Dodal je še, da je doba razpisa koncesije predlagana za
obdobje desetih let.
K razpravi se je prvi prijavil svetnik Zvonko Ferfolja, ki ga je zanimalo zakaj se je doba povečala
na deset let.
Župan je pojasnil, da se kamioni in oprema amortizira v sedmih do osmih letih.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
SKLEP - u št. 007-0007/2016-3
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Miren – Kostanjevica.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 6: Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Miren –
Kostanjevica – prva obravnava:
Andreja Slejko Merkun predstavi spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Miren – Kostanjevica, ki so sestavni del gradiva.
Svetnik Tomšič poroča iz Statutarno-pravne komisije in pove, da je komisija sprejela naslednji
sklep: »Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica,
da sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica.«
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Statutarno pravne
komisije
K razpravi se je prvi prijavil svetnik Robert Gajser, ki ga je zanimalo zakaj se je zmanjšalo
število sej iz šest na štiri.
Andreja Slejko Merkun je pojasnila, da zaradi uskladitve poslovnika z minimumom.
Svetnika R. Gajserja je zanimalo še tolmačenje 25. člena poslovnika.
Andreja Slejko Merkun je pojasnila da gre za usklajevanje z zakonodajo in da je predvidene
uskladitve predlagala Služba za lokalno samoupravo.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 007-0024/2015-5
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika
občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica v prvem branju.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
7

Zapisnik_22_redne_seje
Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Zaradi drugih obveznosti je svetnik Zvonko Ferfolja ob 18.50 uri zapustil sejo.
Ad 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
Andreja Slejko Merkun je podala obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren, ki je sestavni del gradiva.
Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Bogomir Nemec, ki ga je zanimalo, če bo pripravljen čistopis
odloka.
Andreja Slejko Merkun je pritrdila, dodala je še, da bo čistopis objavljen tudi na spletni strani
občine.
Svetnik Sebastjan Mozetič je vprašal, če bi pravna služba občine lahko pregledala in uskladila
odlok z ZOFI.
Andreja Slejko Merkun je povedala, da bo posredovala popravke, ki jih bo svet zavoda sam
sprejel.
Svetnik Bogomir Nemec je občinsko upravo zaprosil še za uskladitev poslovnika sveta staršev.
Andreja Slejko Merkun je povedala, da ga bo uskladila v kolikor bo potrebno.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep - u št. 007-0009/2016-2
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Miren.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 8: Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Ljudske univerze Nova
Gorica za leta 2017 – 2022
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direktorica Nada Uršič Debeljak je podala poročilo, ki je sestavni del gradiva.
Svetnik Bogomir Nemec je prebral sklep Odbora za družbene dejavnosti, ki se glasi: »Odbor
za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da sprejme
Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Ljudske univerze Nova Gorica
za obdobje od 2017 do 2022. Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih
članov Odbora za družbene dejavnosti.

Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Stojan Cotič, ki je pohvalil poročilo.
Svetnika Bogomirja Nemca je zanimalo katere so zahtevane stopnje izobrazbe za projekt.
Nada Uršič Debeljak je pojasnila, da je za vodjo potrebnih osem let delovnih izkušenj, za
koordinatorko pa pet let, saj bosta ti dve osebi izvajale in organizirale dejavnosti.
Svetnik B. Nemec je še enkrat vprašal po stopnji izobrazbe in usmeritvi.
Direktorica je pojasnila da mora vodja imeti VII. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri,
poudarek pa je na delovnih izkušnjah.
Svetnico Jelko Majcen je zanimalo kakšni so predlogi za vrste delavnic v Mirnu in koliko jih bo.
Direktorica Debeljak je povedala, da nima dejavnosti narejene za vsako občino posebej,
dodala je, da lahko pošlje naknadno po e – pošti.
Svetnika Roberta Gajserja je zanimalo zakaj so pogoji o zaposlitvi vedno za ženski spol.
Direktorica je pojasnila, da ima že izbrano žensko.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep - u št. 014-0066/2016-1
1.
Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
višini 155.020,64 EUR razporedi na naslednji način:
v letu 2017 v višini 21.345,64 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
v letu 2018 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
v letu 2019 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
v letu 2020 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
v letu 2021 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
v letu 2022 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne
stroške,
sredstva v višini 27.000,00 EUR ostajajo nerazporejena,
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25.10.2016, ki je priloga tega sklepa.
2.
Občina Miren-Kostanjevica soglaša s porabo presežka prihodkov nad odhodki Javnega
zavoda Ljudska univerza Nova Gorica tudi za plače kot izhaja iz Plana porabe presežka
prihodkov nad odhodki za leta 2017 – 2022 z dne 25.10.2016, ki je priloga tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 9: Prestavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta projekta
Občina po meri invalida
Valter Adamič in Marko Štanta sta predstavila analizo stanja o položaju invalidov v Občini
Miren - Kostanjevica in predlog akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih
možnosti invalidov v Občini Miren - Kostanjevica, ki je sestavni del gradiva.
Svetnik Bogomir Nemec je prebral sklep Odbora za družbene dejavnosti, ki se glasi: »Odbor
za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica, da se seznani
z Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Miren-Kostanjevica.« Sklep je bil sprejet s 7
glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za družbene dejavnosti.
Prvi se je k razpravi prijavil svetnik Stojan Cotič, ki je izrazil začudenje, da je v občini kar 560
invalidov z odločbo, % delež je kar visok.
Valter Adamič je pojasnil, da je delež nad povprečjem v Sloveniji, izstopata še Občina Kanal
in Občina Brda.
Svetnik Stojan Cotič je predlagal, da se v zvezi z ureditvijo dostopa do trgovine Mercator
naslovi dopis, da se bo kaj premaknilo.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče več, je župan predlagal glasovanje o naslednjem sklepu
Sklep št. 141-1/2016

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Analizo stanja o položaju
invalidov v občini Miren-Kostanjevica.
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uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Miren-Kostanjevica, za obdobje
od leta 2017 do leta 2021.
Rezultati glasovanja, ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov
Za

10

Proti

0

Ni glasoval/a

0

Ad 10: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
K razpravi se je prvi prijavil svetnik Robert Gajser, ki je pohvalil župana in strategijo razvoja
občine. Hkrati je opozoril na precej divjih odlagališč ob reki Vipavi, sanacijo teh in nadaljevanje
ozaveščanja v okviru projekta »Revitalizacija reke Vipave«. Vprašal je še kaj je z industrijsko
cono.
Župan je odgovoril, da bodo divja odlagališča evidentirali, sanirali februarja ali marca 2017 in
sprejeli ukrepe, da se to ne bi več ponavljalo.
V zvezi z industrijsko cono Primorje je povedal, da je bila 9. 11. 2016 dražba parcel, štiri so
bile prodane. Cena je bila primerna, v naslednjih letih bodo nova delovna mesta.
Svetnika Gajserja je zanimalo še, za katere dejavnosti bodo nova delovna mesta.
Župan je pojasnil, da bodo to servisne dejavnosti in proizvodnja lesenih izdelkov.
Svetnico Jelko Majcen je zanimalo kje se dobi kantice za organske odpadke, ki se jih je
podarjalo po Mirnu.
Župan je pojasnil, da se je v šoli učencem podarjalo kantice za odpadno olje, za organske
odpadke občina pa nima informacije.
Svetnik Bogomir Nemec je pohvalil župana in občinsko upravo, ki na različnih krajih in
področjih skuša dvigovati standard občanov. Vprašal je še, če so možni kakšni kratkoročni
ukrepi za občane, ki živijo ob reki Vipavi (Bilje) in so ob poplavah izpostavljeni težavam s
fekalijami.
Župan je odgovoril, da so predlogi dobrodošli. Izpostavil je da so v Orehovljah občani dali
pobudo za rešitev problema, ki je bila uresničljiva. Povabil je vse, naj pridejo s konkretnimi
predlogi, ki jih bo občinska uprava preučila in v kolikor so izvedljivi tudi uresničila.
Svetnik Branko Orel je izpostavil fekalije ob zadnjih poplavah v Biljah. Pripomnil je, da je
potrebno najti vzrok zakaj prihaja do izpusta blata iz ČN Bilje.
Župan je odgovoril, da bo občinska uprava on družbe Vodovodi in kanalizacija zahtevala
monitoringe. Dodal je še, da mora taka ČN očistiti do določene faze, če pa je pod fazo mora
to stvar izboljšati.
Svetnika Orla je zanimalo še kaj je s parcelo »poleg Karle« v Biljah. Župan je odgovoril, da je
na parceli vknjižena stavbna pravica in da so bile parcele v planu za prodajo. V načrtu je
parcelacija za namene stanovanjske gradnje.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetnik Roman Tomšič je v zvezi s poročilom župana o predstavitvi občine na prireditvi »Okusi
na meji« v Gorici pripomnil, da bi se dalo dosti več prikazati, in da nekaj manjka, ter da je bilo
prepozno objavljeno povabilo k sodelovanju.
Župan je pojasnil, da so stojnice skupaj, da so bili povabljeni naši gostinci, pridelovalci, da ti
nimajo stroškov s stojnico, vendar je na njih kaj in kako bodo predstavljali in prodajali. Žal ni
bilo interesa, če pa ljudje vidijo interes jim občina nudi podporo.
Župan odgovori tudi svetniku Mozetiču, ki je spraševal po napredovanju projekta za frnažo v
Biljah.
Seja se je zaključila ob 20.30 uri.
Zapisala:
Danjela Cijan

Župan:
Mauricij Humar

Overitelji:
Branko Orel

Roman Tomšič

V Mirnu, 24. 11. 2016
Številka: 9000-10/2016

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

