Predlog
Občinski svet
Št.: 0112-0003/2011-2

Datum: 10.05.2011

OPREDELTEV DO STALIŠČ IN PRIPOMB NA PREDLOG
PRORAČUNA ZA LETI 2011, 2012
Pripombe in predlogi so razvrščeni časovno, kot smo jih prejemali na občinsko upravo.
Pobude dane na odboru za gospodarstvo in proračun 1. in 2. redna seja:
1. Svetnik Peter Budin predlaga naj se naj se Cerje vodi pod »drugi programi v kulturi« in ne
pod »kulturno dediščino«. (1. redna seja).
Glede na dokument Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, Sektor za sistem financiranja
lokalnih skupnosti z imenom Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov smo že pred
leti projekt na podlagi opisov vsebine programov, podprogramov uvrstili v glavni program »
1802 Ohranjanje kulturne dediščine«. Potem se je tokom let projekt Spomenika braniteljem
slovenske zemlje na Cerju izvajal in je v vseh poročilih različnim ministrstvom uporabljali podatki
iz proračuna in je ob zaključevanju projekta v nasprotju z podpisanimi pogodbami o
sofinanciranju in ohranjanju revizijske sledi. Predlog se zato ne upošteva.
2. redna seja iz 05.04.2011
2. Svetnik Peter Budin poda predlog dopolnitve odloka o proračunu in sicer doda se člen:
Za projekte nad 500.000 € mora IP ali DIIP potrditi občinski svet.
Predlog se upošteva. Dopolni se 8. člen odlokov o proračunu.
3. Svetnik Peter Budin poda predlog dopolnitve odloka o proračunu in sicer v 7. členu
odloka o proračunu predlaga:
Zamenjavo drugega odstavka s prvim in se v prvi stavek doda beseda »samo« za besedama
skupnega zneska. Namen je omejitev prekoračitev proračunskih postavk za samo v prvem
odstavku določene postavke.
Predlog se ne upošteva. Prekoračitve, so bile dovoljene v vseh dosedanjih proračunih z dikcijo
dovoljene v nujnih primerih. Izvajanje proračuna, bi bilo v nujnih primerih, kot jih določa 7. člen
zelo otežkočeno. Če bi predlog upoštevali bi morali za vse najmanjše prekoračitve najprej pred
prevzemom novih proračunskih obveznosti sprejemati rebalans proračuna, kar pomeni dodatno
delo v finančni službi in otežkočeno redno delo.
4. Svetnik Mauricij Humar predlaga doda za odkup zemljišče ob cerkvi v Orehovljah za
potrebe mrliške vežice Enak predlog je podal tudi svetnik Vičič Fabjan dne 15.4.2011.
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Predlog se upošteva.
5. Svetnik Peter Budin predlaga povečanje postavke za nakupe zemljišč iz 90.000 € na
150.000 €.
Predlogu se ne ugodi. Z novim prostorskim planom bodo pridobljena stavbna zemljišča v lasti
občine, ki jih bomo ponudili v zamenjavo in višjo realizacijo načrta nakupov.
6. Podžupanja Mojca Merkun predlaga naj se v NRP doda projekt Parka Miren. Prelog je
podal tudi Silvester Medvešček dne 15.4.2011 in na 4. redni seji OS.
Predlog se upošteva.
7. Predlogi svetnika Benjamina Klančiča iz 13.4.2011:
1. Uvesti postavko "PRAZNOVANJE 20. LETNICE OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE".
Praznovanje se bo vršilo v Mirnu v soboto 25. junija 2011.
Okvirni znesek ocenjenih stroškov 8.000,00 EUR
Sofinanciranje prireditve 20. obletnica osamosvojitve Slovenije se bo izvedlo v okviru že
predvidenih proračunskih sredstev.

8. 2. Uvesti postavko "MUZEJ OPEKARSTVA V BILJAH" Predlog je podan tudi iz strani KS Bilje
14.4.2011.
Predlog se ne upošteva. Obrtna cona v kateri naj bi se nahajal muzej je v lasti Goriških opekarn
in za določitev lokacije muzeja bi morale Goriške opekarne pripraviti OPPN (občinski podrobni
prostorski načrt), ki bi določal tudi lokacijo Muzeja opekarstva. Sprejet OPPN bi bila osnova za
vse nadaljnje aktivnosti za pripravo dokumentacije in potrebnih dovoljenj. V sodelovanju s
Kulturno turističnim društvom Zarja Bilje in KS Bilje, s katerimi že več let sodelujemo pri pripravi
dnevov Opekarstva na Goriškem in Muzeja Opekarstva bomo sodelovali tudi v prihodnje in se
poskusili dogovoriti z Goriškimi opekarnami o nadaljevanju tega projekta z izdelavo OPPN-ja.
9. Predlog KS Bilje, prejeli 14.4.2011:
Občina Miren-Kostanjevica iz proračunskih sredstev nameni za vsako investicijotlakovanje poti na pokopališču in obnovo osrednjega spomenika padlim NOB-znesek v
višini 50% stroškov navedenih na računu po opravljenem delu.
Glede obnove in vzdrževanja spominskih obeležij in grobišč so sredstva že predvidena v
proračunu 2011,2012 na postavki 18001010 in jih ni potrebno posebej zagotavljat.
10. Predlog KS Miren iz 14.4.2011:
Obnova ceste Miren-Vrtoče ni navedeno kdaj se bo cesto obnavljali – smatramo, da je obnova
potrebna čim prej, zato predlagamo, da naj bi bilo v letu 2012.
Obnova zadevne ceste se bo po planu začela v letu 2011 s finančnim zaključkom v 2012.
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Predlogi svetnika Fabjana Vičiča iz 15.4.2011
11. Postavka 13002010: Prosim da se v načrt razvojnih programov 2011 uvrsti z zneskom
10.000€ investicijo širitev ceste pri industrijski coni v Orehovljah kot posebno postavko
in sicer iz sredstev namenjenih za vzdrževanje in gradnja lokalnih cest. V razvojne načrte
2012 pa 15.000€.
Za razširitev ceste do Orehovelj je bil izdelana dokumentacija IDZ. Izvedba obnove naj bi se
izvedla iz projekta: Regulacija Vrtojbice od Vrtojbe do iztoka v reko Vipavo, ki je projekt zaveden
v državnem proračunu in deloma z realizacijo projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Soče z dokončanjem kanalizacijskega sistema v Orehovljah. So pa morebitna
sredstva za sofinanciranje občinskega deleža poleg državnega deleža zagotovljena na postavki
13002010 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest. Pripomba je posredno upoštevana.

12. Na postavki 1403020 turistična infrastruktura se vnese izdelava dokumentacije za pešpot
ob Vipavi od mostu do Bilj in povezave v Vrtoče v višini 8000€
Proračuna ni potrebno spreminjat, ker se bo dokumentacija dokončala v okviru projekta
Tematske poti v Spodnji vipavski dolini, ki ga pripravlja RRA severne Primorske, za tri občine in je
vključena v postavko 14001020 Regijski razvojni projekti.
Predlogi Svetnika Silvester Medvešček iz 15.04.2011:
13. Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Pristopi se k projektu kategorizacije zemljišč in v letu 2011 se izbere izvajalca, ki bo za občino
opravil vse potrebne aktivnosti.
Občina ni pristojna za izvajanje kategorizacij, bomo pa pobudo posredovali MKGP. V pripravi je
nov zakon o kmetijskih zemljiščih, ki predvideva, da Vlada z Uredbo določi strateška območja za
pridelavo hrane, potem pa MKGP, ko je sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega
akta občine (to bodo zdaj spremembe aktov), naroči izdelavo strokovnih podlag, torej nove
kategorizacije, ki bo podlaga za določitev trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč.
14. Oživitev vaških jeder.
V proračunu za leto 2011 se predvidi pridobitev dokumentacije za ureditev parka v Mirnu , ki
se bo izvedla v letu 2012. Gradnja kanalizacije v Mirnu bo posegla tudi v park in ob tej priliki
bi morali imeti izdelan načrt, kako bomo obnovili park, da bo še naprej služil svojemu
namenu.
Se upošteva.
15. Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
V letu 2011 in 2012 se pristopi k pridobitvi dokumentacije za ureditev povezovalne ceste
med Mirnom in Rupo. (Občinski svet je z odlokom ukinil povezovalno cesto, ki je potekala na
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zgornjem delu kmetijskega kompleksa in se zavezal, da bo nadomestno uredil cesto, ki
poteka ob reki Vipavi, ki pa nima ustrezno urejeno lastništvo.)
Obnovo ceste se lahko vključi tudi v projekte čezmejnega sodelovanja. Primerna peš pot ali
kolesarska pot.
Pobuda se delno upošteva. Vzdrževalna dela na zadevni cesti se bodo izvedla v letošnjem letu.
Povezovalna cesta poteka trenutno po privat parcelah. Stara cesta v lasti javno dobro pa poteka
po nasadu sadja. Potrebno je izvesti zahtevane postopke (parcelacije, menjalne pogodbe).
16. Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
V letu 2011 se prednostno uvrsti v program urejanja občinskih cest ureditev cestišča in
pločnika od občine do šole in vrtca.
Zaradi varnosti je potrebno takoj ukrepati. To nalogo prenašamo že vrsto let na naslednje
leto, vedno se najde kak primeren izgovor. Ne glede na obnovo šole in gradnjo nove
telovadnice je potrebno ta problem rešiti takoj, saj se stanje vsak dan slabša.
Širitev ceste v vogalu pred občino se žal kljub sklenjenem dogovoru z lastniki in sklepom
občinskega sveta zaradi recesije v gospodarstvu ni uspel realizirat. V prihodnje se bomo
poskusili dogovoriti o realizaciji predvidene razširitve.
17. Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Pristopi se k organiziranju posebne gasilske enote za poplave, ki bi bila locirana v nižinskem
delu občine. (Pobuda je bila dana s strani gasilcev ob lanskih poplavah in jo samo uradno
posredujem županu.)
Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu je organizirano kot prostovoljno društvo,
občina ne more biti ustanovitelj prostovoljnega društva, društvo pa samo odloča glede
sprejemanje novih članov oz. gasilcev.
Lahko bi se organizirala ekipa za podporo civilne zaščite v okviru naravne nesreče poplave, ki bi
zajemala pripadnike iz KS Miren, Orehovlje in Bilje, kot poplavno ogrožena območja. Ekipa šteje
minimalno 6 članov. Iz prejšnjih izkušen, ko smo sestavljali trenutno ekipo za podporo in ekipo
prve pomoči, smo naleteli na težave s pridobivanjem novih članov v civilno zaščito, predvsem na
območju KS Miren, Bilje. Omenjeni krajevni skupnosti smo prosili naj nam posredujejo sezname
potencialnih članov ekip civilne zaščite, s katerimi naj bi bili opravljeni uvodni razgovori glede
njihovih funkcij v civilni zaščiti, vendar ustreznih seznamom, niti po večkratnem dodatnem
pozivanju nismo dobili. Trenutno je v civilni zaščiti skupno 13 pripadnikov iz KS Miren, Bilje in
Orehovlje od vseh 40 pripadnikov (32,5%), pri upoštevanju, da v skupno število pripadnikov CZ
niso upoštevani pripadniki PGD Kostanjevica na Krasu (36 operativcev-prostovoljcev) in
jamarskega kluba Temnica (6 članov).
V kolikor bi ustanovili novo ekipo za podporo v okviru civilne zaščite v primeru poplav,
predlagam, da KS Miren, Bilje in Orehovlje, posredujejo sezname oseb, s katerimi bodo opravljeni
uvodni razgovori glede njihovih funkcij v civilni zaščiti ter so pripravljeni prostovoljno sodelovati v
civilni zaščiti.
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18. Kulturno upravni center Miren II. faza
Stanje projekta
Opozarjam na napako v prvem stavku, kjer bi moralo pisati izgradnja in ne obnova.
V zadnjem stavku, kjer piše, da bo KS projekt financirala v skladu z njenimi zmožnostmi, pa bi
morali bolj jasno napisati, da se to nanaša na objekt, kjer se predvideva prostor za KS.
Se upošteva.
19. Osnovno šolstvo
Opozarjam na napako v tekstu, kjer je zapisano, da obnavljamo osnovno šolo vključno s
telovadnico. Tako pri prizidku šole, še posebej pa pri telovadnici gre za novogradnjo.
Se upošteva
20. Nakup opreme upravnih prostorov.
Dajem pobudo, da se ob selitvi v nove občinske prostore in nabavi nove informacijske
tehnologije predvidi tudi ustrezno usposobljeno osebje, ki bo stalno na razpolago za
učinkovito uporabo nabavljene opreme.
Pogodbeno vzdrževanje informacijske opreme, je zajeto v proračunu.
Predlogi Svetnika Mavricija Humarja iz 15.04.2011:
21. Načrt razvojnih programov 2011 – 2014
-

OB075-07-0001 Kulturno upravni center Miren II. Faza
Investicijska vrednost je 2.992.801,00€. V obdobju od 2010 do 2014 je namenjenih
1.512.801,00€. Zato zastavljam županu sledeči vprašanji:
01/a Glede na to da je KUC II.faza razdeljen v tri sklope me zanima kaj bo z zgoraj
omenjenim zneskom zgrajeno in do kdaj? Pričakujem ,da se bo fazna gradnja izvajala
razumno, racionalno in strokovno s ciljem da dosežemo pričakovano funkcionalnost in
kvaliteto objektov.
Finančno je razdelitev izvajanja I. faze razdeljene v NRP-ju. Razpis za sofinaciranje se
pričakuje v septembru letos in posledično, bi lahko investicijo začeli izvajati v 2012 z
finančnim zaključkom v 2014. Natančneje bo I. fazo obravnaval občinski svet z IP, ki ga
bomo pripravili za razpis Neposrednih regionalnih spodbud.
01/b Zanima me terminski plan izgradnje KUC-a II.faza za vse tri sklope, opredeljeno po
posameznih sklopih, z določitvijo začetka in dokončanja investicije saj iz podatkov v NRPju to ni razvidno.
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Natančnega terminskega plana v tem trenutku ne moremo podati, bo pa okviren terminski plan
pripravil odbor za gospodarstvo in proračun v sodelovanju z RRA Severne Primorske, ki bo
pripravila možne vire sofinanciranja v prihodnjih letih.
22. Povečanje sredstev za regresiranje prevoza učencev v šolo
Prebivalci Vrtoč vsako leto izražajo potrebo po organiziranem prevozu otrok v osnovno
šolo, ker cesta iz Vrtoč v Miren ni varna, da bi otroci lahko varno hodili v šolo. Zato
predlagam da zagotovimo v občinskem proračunu dodatna sredstva za organiziran
prevoz učencev iz Vrtoč v Miren.
-

Predlagam povečanje postavke 1906 pomoč šolajočim , da se pri podpostavki 19005010
regresiranje prevoza učencev v šolo poveča za 5.000€ za leto 2011, enako pa tudi za leto
2012, tako da se znesek iz predlaganih 130.000€ poveča na 135.000€.

-

Predlagam zmanjšanje postavke 1302 cestni promet in infrastruktura, da se
podpostavka 13001020 upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin zmanjša za
5.000€ za leto 2011, enako pa tudi za leto 2012, tako da se znesek predlagan za leto
2011 zmanjša iz 80.000€ na 75.000€, za leto 2012 pa iz 90.000€ na 85.000€.

Predlog se ne upošteva. 56. člen Zakona o osnovni šoli navaja: »Učenec ima pravico do
brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne
šole, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole pa ima to pravico učenec v
1. razredu, v ostalih razredih pa samo, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.«
Vrtoče so od OŠ Miren oddaljene manj kakor 4 km, zato k pripombi podajamo negativno mnenje.
Zaradi dejstva, da imamo v občini otroke iz različnih naselij, katerih bivališča so od šole
oddaljena manj kakor 4 km, bi zagotovitev prevoza učencem iz Vrtoč posledično lahko pomenila,
da bomo primorani prevoz zagotoviti tudi vsem ostalim učencem, ki so v podobni situaciji.
23. Nakup zemljišč
V planu za leto 2011 in 2012 je planirano po 90.000€ letno za nakup zemljišč. Spisek
parcel zemljišč katere naj bi občina kupila pa je zelo obširen. Zato je potrebno še enkrat
oceniti kolikšna sredstva so dejansko potrebna za realizacijo nakupov zemljišč.
Določiti je potrebno tudi prioriteto nakupov iz spiska parcel namenjenih v odkup in
določiti okvirni terminski plan nakupov.
Odkupi parcel potekajo po predpisanem postopku v skladu z uspešno doseženimi dogovori na
podlagi ustrezne cenitve. Glede na predvideni obseg investicij in dosedanji obseg nakupov
smatramo, da je višina sredstev za nakupe zemljišč zadostna. Z novim prostorskim planom bodo
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pridobljena nova stavbna zemljišča v lasti občine, ki jih bomo lahko ponudili v zamenjavo in dosegli višjo
realizacijo načrta nakupov.

24. Pripomba KS Temnica iz 14.4.2011
V predlaganem Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem predlagamo nakup oz. menjavo
parc-št. 360 v izmeri 1.190 m2 in 264/47 v izmeri 281 m2 obe k.o. Temnica , ki bi lahko služil
kot parkirišče na novo prenovljeni »stari« šoli v Temnici. Smatramo, da je parkirišče nujno
potrebno, saj se avtomobili, predvsem ob večjih prireditvah parkirajo povsod, po sosednjih
privatnih zemljiščih.
Predlog se upošteva.
V proračun so se dodali:
Odhodki:
- nova postavka 8001040 stroški vzdrževanja in obratovanja pomnika na Cerju z dvema
kontoma: 402200 Električna energija v višini 8000 € in 402999 Drugo operativni odhodki v višini
4000 € (protipožarno, protivlomno varovanje, drugi splošni stroški).
- Na postavki 15002020 se doda nov konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini
50.000 € , sredstva bodo porabljena za servisiranje čistilne naprave Bilje , praznjenje in odvoz
odpadnega blata iz ČN Bilje na ČN Ajdovščina, ki je bilo izvedeno v letih 2009, 2010 in kar bo
potrebno v tekočem letu.
- Na postavki 20001010 - Obdaritve ob rojstvu otroka se poveča denarna pomoč ob rojstvu
otroka in sicer: za prvega otroka na 250 € (prej 210 €), za drugega otroka na 350 € (prej 315 €),
za tretjega in več pa 450€ (prej 420 €).
Za uravnoteženje proračuna so se z zgoraj navedenimi povečanji posledično spremenile
naslednje proračunske postavke in projekti :
-

Postavka 15002030 Priprava investicijske dokumentacije (projekt Kanalizacija in ČN Opatje
selo) znižanje za 10.000 €.

-

Postavka 15003040 Oživljanje vaških jeder (projekt Kamp na Kalu-Sela na Krasu) se je
znižala za 4.000€.

-

Postavka 7000 Dohodnina se je povečala za 48.000 €.
Župan
Zlatko Martin Marušič
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