Občinski svet

Predlog

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07), 6.
člena Odlok o proračunu občine Miren-Kostanjevica (Ur. list RS, št 40/2009) je
občinski svet na 31. redni seji dne 08.04.2010 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, daje soglasje za dokončanje Spomenika
muzeja braniteljem slovenske zemlje na Cerju in prevzem pogodbenih obveznosti v
višini 670.000 EUR, ki se bodo črpala iz proračunskih postavk:
18001020 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine –Cerje
18001030 Priprava investicijske dokumentacije.

II.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 351-14-0006/2008-41

Datum: 08.04.2010
Župan
Zlatko Martin Marušič
Obrazložitev:
V skladu z 6. členom Odloka o proračunu občine za leto 2010 mora občinski svet za
vse pogodbene obveznosti za investicijo Spomenik braniteljem slovenske zemlje na
Cerju podati soglasje.
Finančno stanje investicije je priloženo.
Zaključena je III. faza. V letu 2008 in 2009 so se izvedla naslednja dela:
Nadaljevala se je izvedba kamnoseških del iz prejšnje faze na objektu spomenika
muzeja na Cerju. Izvajale so se dobave in montaže kamnitih vogalnikov, kamnitih
parapetov, kamnita obloga sten, ter kamnitega tlaka v razglednem stolpu. Izvedlo se
je še stenske in stropne omete v obsegu 85% vseh ometov. Dokončana je obloga
fasade pritličja. Zaključene so podometne elektro instalacije. Zaključeni so estrihi,
cementne prevleke in toplotne izolacije tlakov. Izvedena je hidroizolacija in zaščita
teras. Izvedene so kamnite obloge tlakov v višini 90% . Izvedena so kamnoseška
dela in sicer: kamnita obloga tlakov v notranjosti in na terasi, obloga stopnic in obloga
okenskih polic ter obloga notranjih strani parapetnega zida terase. Izdelan je kamniti
tlak terase nad pritličjem in izdelani so elementi kamnite ograje stopnišča v
razglednem stolpu. Izvedel se je kamniti vhodni portal, z oblogo nad vhodom. Izvedla
se je notranja ograja stopnišča. Vgradila so se lesena zunanja vrata za vhod na
ploščad in vsa okna.
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Razpisana je IV. Faza z ocenjeno vrednostjo 670.000 EUR, ki zajema zaključek
elektro instalacij, strojnih instalacij, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, vhodnih in
notranjih vrat ter sanitarij, ter delna zunanja ureditev.
V skladu z podpisano pogodbo za sofinanciranje operacije OP13.1.4.1.02.0087
Spomenik-muzej Cerje iz razpisa »Regionalnih razvojnih programov« in koriščenja
EU sredstev zaključiti dela do 31.06.2010.
Finančna konstrukcija zadnje IV. faze je naslednja:
Viri financiranja IV. Faza 2010
Sklad za regionalni razvoj- EU
RS - Ministrstvo za kulturo
Donatorska sredstva

v EUR
373.813
260.000
36.000
669.813

Za državna proračunska sredstva so bile izvedene aktivnosti za pridobitve sredstev
skupno z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in poslano pismo vladi
Republike Slovenije.
Za pridobivanje donatorskih sredstev je bil izveden sestanek veteranskih in
domoljubnih organizacij Slovenije dne 24.03.2010, kjer so bili sprejeti naslednji
sklepi:
1. Pismo podpore, kot priloga pismu predsedniku vlade.
2. Zbiranje prispevkov (1 EUR vsak član).
3. Tiskanje zloženke za plošče in njeno promoviranje.
4. Organizacija prireditve za zbiranje donacijskih sredstva na RTV.
5. Podpisati sporazum o partnerstvu in zagotavljanju sredstev za dokončanje
spomenika muzeja braniteljem slovenske zemlje na Cerju.
6. Tiskovna konferenca.
Občinskemu svetu predlagamo sprejem soglasja za nadaljevanje del na Spomeniku
in s tem omogočanje zaključek gradbeno obrtniških del na spomeniku.
Župan
Zlatko Martin Marušič

Priloga:
• Viri finaciranja spomenika na Cerju na dan 31.12.2009
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