OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 MIREN
Občinski svet
osnutek
ZAPISNIK
11. izredne seje občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 12. julija 2010 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Aleš Batistič, Fabjan Vičič, Branko Orel,
Stanko Mužina, Jožef Stepančič, Darjo Spačal, Peter Budin, Adrijan Spačal, Benjamin
Klančič, Bogdan Jazbec, Matjaž Nemec in Silvester Medvešček.
Opravičeno odsoten: Stojan Cotič.
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, Albin Pahor , Miran Lovrič in dr. Boris Kompare.
Predstavniki medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper).
Podžupan pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 14 svetnikov in je tako sklepčnost
zagotovljena.
Podžupan predlaga v sprejem naslednji
Sklep
Imenujeta se overitelja zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine MirenKostanjevica in sicer:
1. Darjo Spačal in
2. Jožef Stepančič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči predlaga razpravo in glasovanje o dnevnem redu. K razpravi se ni prijavil
nihče, zato predsedujoči predlaga glasovanje. Glasovali so vsi prisotni svetniki in soglasno
potrdili dnevni red kot je bil predlagan, in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Informacija o investiciji ČN ob Vrtojbici.
Ad 2 Informacija o investiciji ČN ob Vrtojbici
Predsedujoči pozdravi vse prisotne.
Svetnik Budin predlaga, da se pojasni glede objavljenega članka v Primorskih novicah.
Miran Lovrič poda obrazložitev glede investicije ČN ob Vrtojbici, predstavi tudi pojasnilo
Mitje Gorjana glede članka, ki je bil objavljen v Primorskih novicah 1. in 8. julija 2010.
Pojasnilo je predloženo v pisni obliki in je sestavni del gradiva.
Tudi dr. Bojan Kompare poda dodatna pojasnila.
Svetnik Budin sprašuje zakaj občinski svet ni dobil tehnološkega projekta in investicijskega
programa, v kolikor ta dva obstajata, po navedbah g. Lovriča sta Občina Šempeter-Vrtojba in
MONG investicijski program tudi že obravnavali. Poudari, da je občinski svet pripravljen
diskutirati o odvodnem kanalu, vendar ne tako, da jih bodo zavajali. Obrazloži tudi razprave,
ki so se odvijale na strokovni komisiji za ČN ob Vrtojbici, katere član je. Pove, da ga moti
etapnost izvedbe, ki ne sodi v prostorski akt, ampak v IP, poudari tudi, da jih bodo morali
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prepričati o tem, da odvodni kanal ni potreben, ter da bodo preklicali sklep, ki so ga sprejeli v
letu 1997.
G. Lovrič pove, da sta obe občini IP obravnavali prejšnji teden in je bil takrat dostavljen tudi
na Občino Miren-Kostanjevica. IP je javna listina, ki ga dobijo vse občine skupaj z izvlečkom
le-tega. Pove, da morajo vse občine sprejeti IP za kohezijo, ter da je potrebno preveriti kaj je
opravičen in kaj neupravičen strošek, poudari pa, da iz RPN-ja odvodni kanal ni izločen.
Svetnik Klančič pove, da so to zelo resne teme in jih je kot take potrebno tudi obravnavati.
Osebno pove, da jim ne zaupa, da je odvodni kanal vključen v IP, zato tudi ni bil hkrati
posredovan v obravnavo tudi Občini Miren-Kostanjevica.
G. Lovrič pove, da je potrebno ločiti politiko od stroke in upoštevati strokovna mnenja.
Svetnica Faganeli pove, da bi morali pridobiti še kakšno strokovno mnenje, da kanal ni
potreben. Samo tako bodo lahko sklep iz l. 1997 preklicali.
Župan pove, da bodo dve mnenje pridobili, kateri bosta predstavljeni občinskemu svetu.
Svetnik Jazbec opozori, da je za vse svetnike sprejeti sklep obvezujoč, lahko pa jih
strokovnjaki, s tehtnimi razlogi, prepričajo nasprotno. Osnova za spremembo sklepa pa bo
tudi poročilo o tem, kako bo izbrana tehnologija vplivala na okolje. Mnenja je, da bi morala
najprej Občina Miren-Kostanjevica najprej sprejemati stališča, v nadaljevanju pa ostali dve
občini, saj bo Miren nosil vse posledice te odločitve. S tem, ko sta najprej ostali dve občini
sprejeli odločitev se izvaja politični pritisk na svetnike in občane Občine Miren-Kostanjevica.
Svetnik Adrijan Spačal in g. Lovrič razpravljata o tehnologiji ČN, g. Lovrič pove, da je
trenutno na trgu tehnologija terciarnega čiščenja najvišja, razvija se še tehnologija, ki bo iz
izpustov ustvarjala pitno vodo.
Svetnik Humar opozori, da jim je bilo očitano na sestanku strokovne komisije, da gre za
predvolilne aktivnosti, kar zanika in pove, da o tem razpravljajo že od začetka mandata.
Vpraša tudi, ali lahko neodvisni kandidat analizira omrežja tudi v drugih dveh občinah, ali
mora analizirati samo omrežje naše občine, da lahko poda ustrezno mnenje. Sprašuje ali je
bila opravljena že resna ocena investicije za odvodni kanal in če je bila, zakaj se ni pripravil
ločen IP še za to in bi ga vse občine skupaj obravnavale?
G. Lovrič pove, da je javni podatek koliko in kaj priteče iz Nove Gorice, ne bo pa pustil, da
nekdo recenzira kanalizacijo v Novi Gorici. Meritve koliko in kaj izteka je opravila že fakulteta
in je to javni podatek. Pove, da je komisija odločila, da mora biti na ČN terciarno čiščenje. Na
vprašanje svetnika Humarja tudi pove, da je bila opravljena ocena vrednosti investicije za
odvodni kanal in obrazloži, da so bili obvezani pripraviti tak IP kot je bil obravnavan na
sosednjih občinah.
Svetnik Mužina ugotavlja, da vsi zanikajo odvodni kanal kot nepotreben in pove, da so
svetniki odgovorni za to kaj se bo v Mirnu dogajalo v prihodnosti. Lahko bi vsaj sprejeli
priporočenega strokovnjaka, da bi podal mnenje.
G. Lovrič poudari, da iz RPN-ja odvodnega kanala niso izključili, v IP pa so določeni pogoji
kaj je lahko vključeno.
Župan pove, da pri izbiri strokovnjaka za podajo drugega mnenja družba Vodovodi in
kanalizacija ni sodelovala, izbirala je občina.
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Svetnik Medvešček obrazloži kakšna razprava se je odvijala na prejšnji seji. Pove pa, da
pričakujejo od njih, kakor tudi od župana, da bodo svetnike prepričali, da so vsi postopki, ki
se odvijajo, strokovni, tehnično dovršeni, ter da zdrži strokovno presojo. Samo tako bo lahko
odločitev občinskega sveta tudi drugačna. Poudari, da je zelo pomemben podatek tudi
kanalizacijsko omrežje v Novi Gorici in Šempetru, kakor tudi proračuni obeh občin na tem
področju v prihodnjih letih. Razpravlja tudi glede objavljenega članka v PN, kakor tudi o
drugem strokovnem mnenju in pove, da bo potrebno še o tem razpravljati preden bodo lahko
sprejeli kakšno odločitev.
G. Lovrič pove, da mora biti IP seveda v skladu z proračuni vseh treh občin, samo tako ga
Ministrstvo za okolje in prostor lahko potrdi. Glede članka v PN pa pove, da sta bila z
županom mnenja, da je bolje, da se skliče sejo občinskega sveta. Razpravlja tudi glede
dokumentacije in pridobivanju sredstev iz kohezijskih skladov, kakor tudi o zagotavljanju
ostalih sredstev s strani občin.
Dr. Boris Kompare, svetnik Medvešček in g. Lovrič v nadaljevanju razpravljajo o tehnologiji
za ČN, stopnji čiščenja in o kanalizacijskem omrežju.
Razpravlja tudi svetnik Budin in pove, da pravega recendenta za to tehnologijo v Sloveniji ni
in tako meni, da morajo občinski svetniki prevzeti zelo aktivno vlogo. Predlaga tudi, da
družba Vodovodi in kanalizacija pripravi v roku 1 meseca tudi drugi del investicijskega
programa, ki bi vključeval tudi odtočni kanal, slednjega pa naj občinski svet, skupaj z že
obstoječim IP za 1. fazo, občinski svet obravnava na naslednji seji.
Svetnik Medvešček pove, da so s predlaganim recendentom hoteli samo zagotovilo, da bo
predvidena ČN, z obstoječim kanalizacijskim sistemov, pravilno delovala.
(Svetnik Adrijan Spačal zapusti sejo ob 20:19 uri, v nadaljevanju se je tako prisotnih 13
svetnikov)
Dr. Kompare dodatno obrazloži kako so prišli do ugotovitve, da bo čistilna naprava pravilno
in dovolj časa delovala.
Svetnik Jazbec meni, da bi morali IP sprejemati v vseh občinah hkrati in z enako vsebino.
Pravi, da bo tak postopek pripeljal do tega, da bo občina morala sama financirati odvodni
kanal, saj sta ostali dve občini sprejeli IP, ki ne vključuje odvodni kanal.
Svetnik Klančič razpravlja o iztekanju vode v Vrtojbico.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podžupan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:
Sklep
I.
Občina Miren-Kostanjevica zadolži javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.,
kot koordinatorja celotnega projekta čistilne naprave odpadnih voda ob Vrtojbici, da v roku 1
meseca izdela investicijski program za izgradnjo odtočnega kanala mimo Mirna.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.
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Sklep
II.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica obravnava hkrati, najkasneje pa do konca
avgusta, investicijski program za čistilno napravo in investicijski program za izgradnjo
odtočnega kanala.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.
Podžupan se zahvali za sodelovanje in zaključi sejo ob 20:40 uri.

Miren, 12.07.2010
Številka: 9000-0005/2010-2
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