OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 MIREN
Občinski svet

ZAPISNIK
8. izredne seje občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila 21. aprila 2009 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Aleš Batistič, Benjamin
Klančič, Fabjan Vičič, Branko Orel, Stanko Mužina, Bogdan Jazbec, Adrijan Spačal, Jožef
Stepančič, Darjo Spačal, Peter Budin in Stojan Cotič.
Opravičeno odsoten: Matjaž Nemec.
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar.
Predstavnikii medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice).
Podžupan odpre sejo in pozdravi prisotne, ugotavlja, da je trenutno prisotnih 13 svetnikov in
je tako sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči najprej predlaga v razpravo in sprejem predlagani dnevni red. K razpravi se ni
prijavil nihče, zato predlaga glasovanje. Glasovalo je 13 svetnikov, ki so soglasno potrdili
naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
3. Obravnava predloga proračuna za leti 2009 in 2010 – prva obravnava.
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika
Predsedujoči predlaga v sprejem naslednji
Sklep
Imenujeta se overitelja zapisnika 8. izredne seje občinskega sveta Občine MirenKostanjevica in sicer:
1. Peter Budin in
2. Stanko Mužina.
Prisotnih je 13 svetnikov, ki soglasno potrdijo predlagani sklep.
Ad 3 Obravnava predloga proračuna za leti 2009in 2010 – prva obravnava
(svetnik Spačal Darjo pristopi ob 18:05 uri, tako je prisotnih 14 svetnikov)
Župan poda obrazložitve predloga proračuna, ki so v pisni obliki sestavni del gradiva.
Podžupan predlaga razpravo.
Svetnik Jazbec opozarja, da ga ne zanimajo posamezni konti proračuna ampak izhodišča za
pripravo proračuna. Vztraja, da so razvojni programi temelj za izdelavo proračuna in bi jih
morali obravnavati najprej. Razpravlja o postavki za spomenik na Cerju in pravi, da je sicer v
planu 350.000,00 € prihodkov, vendar še vedno ne vedo ali bo ta denar res prišel s strani
države. Pove, da so tudi sredstva, ki naj bi jih dobili od države v letu 2008, založili iz
občinskega proračuna. Glede na to, da rebalansa v letu 2008 niso sprejeli bodo morali
sredstva iz letošnjega leta vrniti v proračun 2008 in bo ostalo samo 50.000,00 € v letu 2009.
Meni, da je potrebno pripraviti scenarij tudi za primer, če sredstev od države v letošnjem letu
ne dobijo, od pridobljenih sredstev od države so odvisna tudi sredstva iz EU, katere bo
potrebno v najslabšem primeru vrniti. Pravi, da bi se moral nadzorni odbor do tega vprašanja

Zapisnik 8. izredne seje

1

opredeliti. Glede na to, da so se dela na spomeniku končala že v februarju letošnjega leta pa
bi bilo smiselno vedeti tudi to koliko trenutno znašajo odprte obveznosti do izvajalca.
Dodatno opozori, da še vedno ni jasno kaj se je z izdanim poroštvom pokrivalo pri krožišču
Miren in pri investiciji v Biljah. Prosi za točnejša tolmačenja, da bo lahko glasoval za
proračun. Razpravlja tudi o prostorskem planu in o gospodarstvu in se sprašuje ali res niso
sposobni narediti več kot je zajeto v proračunu na postavkah za gospodarstvo.
Župan pove, da je bilo poroštvo izdano za investicijo v Biljah II. faza v vrednosti 390.000,00
€ in pa za krožišče v Mirnu v vrednosti 210.000,00 €. Pove kaj je bilo zajeto v prvotnem
projektu za investicijo v Biljah, dodatno pa so bili vključeni pa še odsek Britof in novo naselje.
Pri Cerju pa pove, da se bodo sredstva pridobljena v letošnjem letu vrnila v proračun 2009 in
porabila za druge namene oziroma bodo prerazporejena in bo ostalih 50.000,00 €
porabljenih za Cerje.
Svetnik Jazbec replicira in pove, da bi moral občinski svet občine sprejeti sklep, da se
izvedejo dodatna dela na odsekih Britof in novo naselje. Sicer pravi, da ne oporeka izvedbi
teh del, vendar bi morali postopek speljati na pravi način.
Svetnik Mužina se strinja s svetnikom Jazbecem.
Svetnik Klančič opozarja, da je prišlo do napake na 24 strani, gre za nepremičnine, ki so v
lasti KS Bilje, navedeno pa je, da gre za nepremičnine v lasti občine, dom krajanov Bilje.
Župan pove, da gre za transfer iz proračuna občine v proračun KS, sicer pa se postavka tako
imenuje.
Svetnik Klančič ima še pripombo glede doma krajanov Bilje. Pravi, da bi KS potrebovala
120.000,00 € in predlaga, da se to v proračunu popravi. Pove, da gre za pridobitev
uporabnega dovoljenja in je potrebno za pridobitev tega določena dela opraviti. Meni, da bi
sicer morali dom zapreti, saj sam ne more prevzeti odgovornosti, saj dom krajanov
uporabljajo tudi otroci. Pove, da gre za dokončanje objekta. Glede Cerja pa pravi, da ga je
potrebno končati takoj. Razpravlja pa tudi v investitorstvu v ta objekt. Predlaga, da se
investicijo Cerje loči na posebni TRR. Za leto 2010 naj se uvede postavka »Streha hiše Bilje
105« v višini 51.957,40 EUR.
Župan pove, da je potrebno za dom krajanov izvesti razpis in mogoče nekaterih del se ne
izvede, opravi se samo nujna dela v letu 2009, ostalo pa se izvede v letu 2010.
Svetnik Spačal Adrijan pravi, da bi morali biti seznanjeni z načrtom za telovadnico, odbor za
gospodarstvo je sicer gradivo že videl, vendar meni, da bi morali slednje videti tudi ostali
svetniki. Glede doma krajanov Bilje pa predlaga, da se v proračunu 2009 zagotovi 70.000 in
v proračunu 2010 tudi 70.000 €, če bi se nekatera dela izvajala v jesenskem času.
Glede telovadnice OŠ Miren župan pove, da je nadstandardna.
Svetnik Klančič glede doma krajanov Bilje pove, da so pridobitev uporabnega dovoljenja
predvidevali že v letu 2007 in meni, da so zavlačevali že dovolj.
Svetnik Budin razpravlja glede Cerja in meni, da oni ne morejo odločati koliko bodo dale
druge občine. Misli pa, da je smiselno vključiti varovalo v odloku o proračunu, da se sredstva
porabijo strogo namensko in se ne bremeni ostalega občinskega proračuna. Enako varovalo
predlaga, da se vključi pri postavki za širokopasovna omrežja. Meni tudi, da je potrebno tista
sredstva, ko so bila lani porabljena iz občinskega proračuna za Cerje vrniti v proračun
občine. Dodatno razpravlja o sredstvih za nadzorni odbor, vidi, da so sredstva podvojena,
sprašuje ali bodo imeli dvakrat več sej. Predlaga, da se sredstva, v kolikor povečanje ni v
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skladu z ustreznim pravilnikom, znižajo. Predlaga, da se to reši kasneje z rebalansom, če bo
to potrebno. Sprašuje za kaj je namenjena postavka občinske nagrade v višini 2.000,00 € ?
Dodatno sprašuje zakaj je indeks postavke pobiranje davkov tako visok? Ugotavlja, da je tudi
indeks pri plačah občinske uprave visok, prav tako se sprašuje ali so vse investicije v
občinske ceste nujne, meni, da bi bilo potrebno hraniti tudi pri takih investicijah. Razpravlja
tudi o enosmerni cesti čez Lasec v Mirnu in prometni varnosti v Mirnu.
Župan glede nadzornega odbora pove, da so sami predlagali, da bi se delo, ki ga opravijo
izven seje ovrednoti. Glede občinskih nagrad pove, da je v programu v letošnjem letu sprejeti
pravilnik o občinskih nagradah, postavka pobiranje davkov pa je višja zato, ker je bila taksa
za obremenjevanje okolja in vode nakazana v letošnjem letu, namesto v lanskem. Pri plačah
pa pove, da imajo dodatno zaposlenega enega delavca, tudi svetovalka za družbene
dejavnosti je bila zaposlena samo en del lanskega leta. Pri cestah pa pravi, da se mu ne zdi
smiselno črtati takih investicij.
Svetnik Klančič replicira glede sofinanciranja ostalih občin in meni, da morajo zahtevati, da
tudi ostale občine sofinancirajo investicijo in se ne more strinjati z izvajanjem svetnika
Budina.
Dodatno replicira tudi svetnik Jazbec in pravi, da se ne more strinjati z izvajanjem župana, da
se sredstev za Cerje ne more vrniti v proračun za 2008, saj iz letošnjega proračuna je očitno,
da bodo sredstva namenjena zopet za Cerje.
Svetnik Stepančič razpravlja o čistilni napravi Opatje selo in pravi, da je celotno kraško
območje občutljivo in se lahko zgodi, da bodo tudi iz ostalih krajev na kraškem delu občine
vozili odplake v čistilno napravo Opatje selo.
Svetnik Humar Mavricij meni, da bi moralo v letošnjem letu biti zagotovljenih več sredstev za
ureditev Kulturno-upravnega centra Miren, saj bodo sicer zamudili vse roke za prijave na
razpis. Potrebno bi bilo zagotoviti čimprej gradbeno dovoljenje, da se na razpise lahko
prijavijo. Glede doma krajanov Bilje se strinja s svetnikom Klančičem in predlaga, da se
50.000 € iz lastnih sredstev iz postavke za Cerje premesti na postavko za dom krajanov
Bilje. Meni, da je spomenik na Cerju potrebno dokončati, vendar ne na račun proračuna
Občine Miren-Kostanjevica.
Župan pove, da bodo v letošnjem letu kandidirali na razpis s prvo fazo projekta, v letu 2010
pa z drugo fazo.
Svetnik Cotič sprašuje ali občina dobiva materiale in ponudbe za predavanja glede varnosti v
cestnem prometu od ministrstva za promet ? Pravi, da bi bilo smiselno ta predavanja za šole
in vrtce organizirati.
Župan pove, da predavanja izvajajo naši policisti, ki se tudi predstavljajo in misli, da ni
potrebe po dodatnih predavanjih.
Dodatno svetnik Cotič opozori, da je potrebno cesto od RTC Lokvica do mejnega prehoda
razširiti, saj je zelo ozka. Misli, da to ni prevelika investicija in po tej cesti vozi veliko vozil.
Dodatno prosi za obrazložitve glede povišane postavke za javno razsvetljavo, postavke za
odlagališče v Stari Gori in širokopasovna omrežja.
Župan pove, da so to cesto pred nekaj leti asfaltirali, vidi pa predvsem problem na italijanski
strani. Pove tudi, da je na sestanku županov z obeh strani meje opozoril na poti, ki so bile
prekinjene leta 1947 in predlagal, da se le-te ponovno vzpostavijo in obnovijo. Sicer pa so
lahko ta sredstva zagotovljena na postavki vzdrževanje lokalnih cest, v kolikor občinski svet
sprejme tak sklep. Glede javne razsvetljave župan pove, da imajo v letošnjem letu nekaj več
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obnove javne razsvetljave kot v prejšnjih letih. Pove, da taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov gre v celoti namensko za odlagališče Stara Gora, v lanskem letu
teh sredstev niso porabili in so se zato nabirala. Pri širokopasovnih omrežjih pa pove, da so
dvakrat na razpisu izpadli. Razpisi še bodo in bodo še kandidirali skupaj z Občino Brda.
Svetnik Medvešček pravi, da je pričakoval malo več dobre volje. Razpravlja glede Cerja in
pove, da je pričakoval, da bo župan od prejšnje razprave o proračun dobil neko rešitev za
problem, ki je nastal pri tej investiciji. Pove, da je bil že v začetku postavljen pogoj, da se
investicija pelje, vendar se z njo ne obremenjuje občinski proračun. Župan je bil že v letu
2006 opozorjen, da ne more podpisovati pogodb brez garantiranih sredstev. Enaka zgodba
se je zgodila v letu 2007, ko je župan zopet podpisal pogodbo, kar je pa neopravičljivo.
Pričakoval je neka zagotovila, da bodo sredstva v prihodnje zagotovljena, vendar je razplet
te zgodbe neznan. Opozarja župana, da se je potrebno nehati sprenevedati in je potrebno
najti rešitev. Če v začetku investicije ni bil podpisan noben dokument, ki bi koga zavezoval,
da nam v tej situaciji pomaga, smo očitno ostali sami. Potrebno je, da župan razjasni
situacijo.
Pri NRP-jih pravi, da pozdravlja fazno rešitev kulturno-upravnega centra, vendar meni, da bi
lahko tudi pri drugi fazi projekta vključili evropska sredstva, kot pri prvi fazi. Idejna zasnova je
pripravljena za obe fazi, zato meni, da ni razloga, da se ne bi finančno razčlenilo tudi druge
faze.
Sprašuje ali se pri stari šoli Temnica ne planira domačih partnerjev, glede na to, da so razpisi
blizu.
Pove tudi, da je bil že na odboru za gospodarstvo sprejet sklep, da mora občinska uprava
pripraviti poročilo glede krožišča v Mirnu. Svetnikom bi bilo potrebno podati informacijo koliko
je bilo to krožišče vredno, skupaj z zemljišči, kakšne pogodbe so bile sklenjene, ali je v
pogodbo vključena tudi obstoječa občinska stavba. Razpravlja tudi o investiciji v Biljah in
meni, da bi za dodatna dela, ki so bila opravljena, moral odločati občinski svet. Prav tako se
sprašuje kdo se je odločil, da bo občina gradila nov vrtec v Opatjem selu, sam se sicer
strinja, da se vrtec gradi. Tudi za to bi moral občinski svet sprejeti sklep. Sklepa, da župan
sploh ne potrebuje občinskega sveta, ne za sprejemanje proračuna in ne za investicije.
Župan glede šole Temnica pove, da bo v juniju ali julij objavljen tak razpis in naj bi bil okvirni
vložek partnerja 150.000,00 €, pridobil pa bi lahko prb. 50 % sredstev. Glede vrtca Opatje
selo pa pove, da obstoječih prostorov ni smiselno obnavaljati, zato so se odločili za
novogradnjo. Pove pa, da so že v lanskem letu o tem razpravljali. Pri Cerju pove, da imajo
zagotovila, da bodo od države 350.000 € pridobili. Skupna vrednost investicije z delno
ureditvijo pa naj bi bila 2.960.000 €. Pri drugi fazi kulturno-upravne centra pa pove, da nimajo
še idejnega projekta, to pomeni da še ni osnove za ocenitev projekta. Obrazloži tudi
investicijo v Biljah in pove, da sta odseka Britof in novo naselje bila narejena naknadno in
nista bila vključena v razpis. Teh odsekov država ni financirala nič.
Tudi svetnica Faganeli se strinja s svetnikom Medveščkom, da bi morali biti svetniki
seznanjeni s vsemi investicijami. Podpira tudi povečanje postavke za dom krajanov Bilje,
občina je namreč dolžna skrbeti za kvaliteto življenja občanov. Predlaga, da se kakšna druga
postavka zmanjša. Predlaga tudi, da se župan posluži pomoči, ki jo svetniki ponujajo za
rešitev problematike pri investiciji na Cerju.
Svetnik Budin ponovno poudari, da je najpomembnejša naloga svetnikov, da preprečijo
prelivanje sredstev v proračunu, investicija na Cerju ne sme obremenjevati občinskega
proračuna. To zagotovilo zahteva, da je vključeno v odlok o proračunu. Glede povečanja
postavke za sakralne objekte misli, da bi morali za te namene uporabiti tudi postavko
»Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov« ter se pri tem opirati na
Odlok o kulturni dediščini, ki je že sprejet in določa kutlurno dediščino, pri čemer je treba
sodelovati tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
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Svetnik Jazbec ponovno sprašuje kolikšen je dolg občine do izvajalca za izvedena dela na
spomeniku na Cerju, pravi, da bi rad odgovor, ki ga še ni preje. Te informacije so osnovna za
pripravo izhodišč za proračun.
Župan ponovno pove, da se bo v letošnjem letu financiralo Cerje v višini 364.000, od tega je
50.000 iz državnih sredstev, 157.000 je evropskih sredstev, ostalo, 361.000, gre v naslednje
leto, ostalo pa so donacije.
Svetnik Medvešček poudarja, da zagotovila v odloku niso dovolj, sprašuje se tudi kakšna
zagotovila naj bi bila to. Nadzorni odbor je že v lanskem letu opozoril, da se ne sme
prevzemati obveznosti, v kolikor sredstva v proračunu niso zagotovljena. Meni, da če se ne
reši zastavljenih dilem pred sprejemom proračuna, se bodo v prihodnosti postavljala
vprašanja ali ni kdo sprejemal obveznosti brez kritja v proračunu. Meni, da se zaradi Cerja
zamikajo določene investicije.
Župan pove, da sredstva so bila zagotovljena v državnem proračunu in glede na razgovore
je bilo jasno, da sredstva bodo. Pravi tudi, da zaradi Cerja se nobena investicija ni
zamaknila.
Svetnik Klančič primerja objekt dom krajanov v Biljah, ki je živ objekt in se uporablja in zanj
se ne more nameniti ustreznih sredstev za pridobitev uporabnega dovoljenja z upravnokulturnim centrom v Mirnu, ki je mrtev objekt, katerega nihče trenutno ne uporablja. Opozori,
da nosi sam breme nevarnosti, ker je objekt brez uporabnega dovoljenja.
Župan pove, da o selitvi občine v nove prostore govorijo že nekaj let, kar misli, da je tudi
smiselno, saj ima trenutno v najemu skoraj pol prostorov. Nekatere investicije, kot npr.
pokopališča, se bodo razpisala v letošnjem letu, zaključek del bo v decembru, plačila pa
bodo po zakonu zapadla v letu 2010.
Svetnik Humar ponovno predlaga, da se sredstva s postavke za Cerje prenesejo na
postavko za dom krajanov Bilje.
Svetnik Medvešček pravi, da se med papirji pojavljajo kot partnerji pri investiciji na Cerju
država, občina in šest partnerjev. Zanima ga kateri so ti partnerji.
Župan pove, da so društvo TIGR ter druge veteranske in domoljubne organizacije podpisale
pristopno izjavo, tudi nekatere občine so prispevale, nekatere pa niso pristopile.
Svetnik Klančič predlaga, da se glede Cerja pridobi vso potrebno dokumentacijo in se opravi
razpravo glede tega ločeno.
Svetnik Cotič pravi, da se mu zdi žalostno, da po 16 letih občina še vedno nima svoje nove
stavbe. Glede na opravljeno razpravo pa opaža, da občinski svet vedno rešuje neke zagate
iz preteklosti. Razpravlja še o programu prodaje in nabave nepremičnine.
Svetnik Mužina prosi za obrazložitve postavke nakupi zemljišč v višini 80.000 €.
Župan pove, da bodo tej nakupi prišli na občinski svet, gre pa za parcele, ki jih potrebujejo,
kot npr. za nogometno igrišče, parkirne prostore, ipd.
Svetnik Medvešček sprašuje ali so v program prodaje vključena tudi že zemljišča za projekt
»Kraška vas«? Sprašuje župana tudi ali je pripravljen investicijo na Cerju ločiti od občine.
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Župan pravi, da teh zemljišč ni v programu. Glede ločenega TRR pa pravi, da ne ve ali se to
lahko stori, saj imajo račun odprt pri Banki Slovenije. Sicer pa pravi, da se investicija vodi na
ločeni postavki in je možen vpogled v vseh dokumente od začetka investicije.
Podžupan predlaga, da se ta razprava opravi na eni izmed naslednjih sej ločeno, podprto z
ustreznimi dokumenti.
K razpravi se nato ni prijavil več nihče. Zato podžupan predlaga sprejem naslednjega
Sklep-a
O predlogu proračuna za leti 2009 in 2010 se opravi javna razprava, ki bo trajala do
11.05.2009
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 8 jih glasuje ZA, proti ne glasuje nihče, ostali
svetniki niso glasovali.

Seja se je zaključila ob 20:45 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Podžupan:
Branko Orel

Overitelji:
Stanko Mužina
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