OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 Miren
Občinski svet

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v ponedeljek 17.12.2007 ob 17.00 uri v prostorih Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Branko Orel,
Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Stanko Mužina, Bogdan Jazbec,
Darjo Spačal, Jožef Stepančič, Aleš Batistič, Stojan Cotič, Adrijan Spačal in Peter
Budin.
Opravičeno odsoten: Stanko Mužina
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar.
Podžupan ugotavlja, da je prisotnih 14 svetnikov, ter da je s tem sklepčnost
zagotovljena.
Ad 1 Potrditev zapisnika 8. redne seje.
Podžupan predlaga obravnavo zapisnika 8. redne seje.
Svetnik Budin predlaga, da se zapisnik popravi v delu njegovega izvajanja glede
odloka o Kraškem vodovodu, in sicer njegovo vprašanje je bilo: »Zakaj je voda
Kraškega vodovoda stalno dražja od vode Goriških vodovodov ter kdaj je pričakovati,
da se bosta ceni vode izenačili? V naslednjem odstavku pa predlaga dopolniti kdo je
na to vprašanje odgovarjal, direktor Kraških vodovodov. Nadalje predlaga popraviti
zapisnik v delu razprave glede strategija razvoja turizma, njegova izjava, glede
mlinov v občini, ni bila kot zapisana, ampak, da če se omenja en mlin, naj se navede,
da je v občini več zapuščenih mlinov. Pri njegovem izvajanju glede silvestrovanja v
Mirnu pa predlaga, da se zapisnik popravi in napiše, da je bila KS Miren najbolj
speča KS v občini.
Svetnik Medvešček predlaga, v izogib proceduralnim zapletom, da se izvede uvod v
sejo tako, da se najprej ugotovi sklepčnost, nato predstavi dnevni red, pred razpravo
o dnevnem redu pa se razpravlja in potrjuje zapisnik prejšnje seje.
(ob 18:05 uri pristopi svetnik Mavricij Humar)
Podžupan pove, da bo v novem poslovniku bolj jasno opredeljeno izvajanje sej
občinskega sveta, sedaj pa se morajo držati veljavnega poslovnika.
Svetnik Medvešček nadalje predlaga popraviti zapisnik na začetku zapisnika, pri
ostalih prisotnih je potrebno zbrisati navedene in navesti direktorja Kraškega
vodovoda. Na strani 5, v predzadnjem odstavku, zaradi jasnosti, predlaga dopolniti
izjavo, in sicer, na koncu se doda stavek »kaj je sklepal odbor za turizem.«
Ostali prisotni se v razpravo niso vključili, zato je podžupan predlagal glasovanje o
zapisniku z zgoraj navedenimi dopolnitvami.
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Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili zapisnik 8. redne seje Občinskega
sveta Občine Miren-Kostanjevica z dopolnitvami.
Ad 2 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupan predstavi predlagani dnevni red.
Svetnik Budin predlaga, glede na to, da so zapisnik že sprejeli, da se dnevni red
sprejme od druge točke naprej.
Svetnik Medvešček pove, da se zapisnik, po veljavnem poslovniku, sprejema pred
sprejemanjem dnevnega reda. Meni, da dnevni red ni pripravljen v skladu s
poslovnikom.
Aleš Vodičar pravi, da v dnevni red zapisnika in sklepčnosti ni potrebno vključiti v
dnevni red, ampak o tem je potrebno sklepati.
Podžupan nadalje predlaga razpravo glede dnevnega reda.
Svetnik Medvešček predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer naj župan poda
njegovo stališče glede novih okoliščin, ki so nastale glede Čistilne naprave Vrtojba.
Meni, da so nastale nove okoliščine, ki niso v skladu s sklepom, ki je ga je občinski
svet sprejel v juliju. To točko predlaga kot 5. točko dnevnega reda, ostali točki pa se
ustrezno preštevilčita. Svetnikom predloži predlog v pisni obliki, ki je sestavni del
gradiva.
Svetnik Nemec sprašuje zakaj se na kolegiju o tem niso uskladili.
Svetnik Medvešček pove, da kolegija za to sejo ni bilo.
Podžupan predlaga, da svetniki glasujejo o predlogu svetnika Medveščka, da se
dnevni red razširi, oziroma, da se predlagana točka dnevnega reda prestavi na
naslednjo sejo.
Najprej svetniki glasujejo o razširitvi dnevnega reda. 6 svetnikov je glasovalo ZA,
tako predlog ni bil sprejet.
Nadalje svetniki glasujejo o prestavitvi predlagane točke dnevnega reda na naslednjo
sejo, z 8 glasovi ZA so sprejeli, da se predlog prestavi na naslednjo sejo
občinskega sveta.
Svetnik Jazbec pove, da je pričakoval tudi razpravo glede predloga svetnika
Medveščka.
Svetnik Klančič opozori, da so na enak način izgubili Biljenske griče.
Podžupan predlaga še potrditev dnevnega reda, kot je bil predlagan, in sicer:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Imenovanje overiteljev zapisnika,
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4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o. (skrajšan postopek),
5. Obravnava in sprejem predloga rebalansa št. 1 za leto 2007,
6. Pobude in vprašanja svetnikov.
Svetniki so, z 8 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI, potrdili predlagani dnevni red. Ostali
svetniki niso glasovali.
Ad 3 Imenovanje overiteljev zapisnika
Podžupan predlaga v sprejem naslednji
SKLEP
Imenujeta se overitelja zapisnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
in sicer:
1. Mavricij Humar in
2. Sonja Faganeli.
Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so potrdili predlagani sklep.
Ad 4 Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Kraški vodovod Sežana, d.o.o. (skrajšan postopek).
Župan poda obrazložitve predloga odloka, pove, da je obrazložitev podal na prejšnji
seji že direktor družbe Kraški vodovod. Pove, da so odlok nekatere občine že
sprejele.
Svetnik Medvešček opozori na dve pomanjkljivosti, in sicer:
- v 28. členu, 11. in 12. alineja, predlaga, na koncu se doda stavek: »iz vrst
ustanoviteljic«
- v 31. členu, predlaga naj se v 1. odstavku, doda oziroma popravi besedilo
člena, da nadzorni odbor sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, za kar
upošteva merila, ki jih sprejme svet ustanoviteljic.
Na slednje opozarja z namenom, da se preveri ali je smiselno to vključiti v odlok.
Župan predlaga, da se odlok sprejme v predlaganem besedilu in se predloge kasneje
vključi oziroma preveri smiselnost.
Svetnik Spačal sprašuje na kakšen način je občina nastala upnik?
Župan pove, da je ob delitveni bilanci nastala napaka, ker Občina Miren-Kostanjevica
ni bila vključena, to se vleče že od leta 1994 in bo s tem odlokom odpravljeno. Pove
še, da je to vrednost podjetja in ne infrastrukture, lastnik infrastrukture je občina.
Podžupan, glede na to, da se k razpravi ni več nihče prijavil, predlaga glasovanje.
Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so soglasno potrdili naslednji
Sklep
Sprejme se Odlok o ustanovitvi podjetje Kraški vodovod Sežana, d.o.o.
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Predlaga tudi, da svetniki glasujejo o naslednje
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme priporočilo, da se preveri in uskladi
utemeljenost pripomb, in sicer:
1. v 28. členu, 11. in 12. alineja, predlaga, na koncu se doda stavek: »iz vrst
ustanoviteljic«
2. v 31. členu, predlaga naj se v 1. odstavku, doda oziroma popravi besedilo
člena, da nadzorni odbor sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, za kar
upošteva merila, ki jih sprejme svet ustanoviteljic.
Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so soglasno potrdili tudi slednje priporočilo.
Ad 5 Obravnava in sprejem predloga Rebalansa št. 1 za leto 2007
Župan poda obrazložitve rebalansa, ki je sestavni del gradiva, prav tako obrazložitev
le-tega.
Svetnik Jazbec pove, da je rebalans obravnaval tudi Odbor za proračun in
gospodarstvo. Pove, da so razpravljali o sredstvih, ki jih občina pridobiva od države
ali Evropske skupnosti. Ugotavljajo, da ta sredstva prihajajo z zamudo, čeprav je
potrebno situacije poravnavati prej. Pove, da je svetnik Budin predlagal, da za ta del
sredstev, ki prihajajo z zamudo, občina zagotovi premostitvena sredstva iz kreditnih
virov in s tem ne posega v financiranje drugih aktivnosti. Komisija je predlog podprla
zaradi transparentnosti financiranja in predlaga, da se to upošteva, tudi zato, ker
nekatere banke že ponujajo ugodne kredite. Sicer pa pove, da je odbor soglasno
podprl predlog rebalansa in predlaga slednjega v sprejem tudi občinskemu svetu.
Svetnik Medvešček opozori, da je neprimerno, da se rebalans sprejema na seji po
kateri sledi novoletno srečanje, saj tako ni dana možnost za razpravo. Meni, da
pravih stvari ni zajetih v rebalansu, sklepa, da je to prvi rebalans in bo sledil še
kakšen, glede na to koliko postavk ni bilo realiziranih. Sicer pa meni, da bi morali
rebalans že prej obravnavati, kajti v poslovniku piše, da se predlog rebalansa
predlaga v obravnavo ob nastanku prekoračitve.
Župan pove, da je bil plan dobro pripravljen glede na to, da je bila prekoračitev samo
na navedenih postavkah. Pove, da je to edini rebalans, drugega ne bo. Prva
prekoračitev je nastala v oktobru, prej ni bilo nobene prekoračitve.
Svetnik Jazbec pove, da je sam tudi spremljal izvajanje proračuna in mu je župan
podal enako informacijo, da izstopa le prekoračitev na postavki za odbore in komisije.
Tudi na odboru je izpostavil, da ga predvsem moti nedoseganje ciljev oziroma
programov iz razvojnih programov.
Svetnik Medvešček predlaga amandma rebalansa proračuna in sicer za dokončanje
kletnih prostorov za potrebe Jamarskega društva v stari šoli Temnica. Meni, da bi bilo
potrebno in smiselno v najkrajšem času zagotoviti denar za dokončanje tega dela.
Župan pove, da so sredstva za dokončanje šole v Temnici zagotovljena tudi za
naslednje leto, v letošnjem letu pa tega ni več možno realizirati.
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Svetnik Budin opozarja, da je nesmiselno razpravljati o tem, ker se ne more vključiti v
rebalans, ter da je občina v prekršku, če poravna račune v krajšem roku kot je
zakonsko določen.
Nihče se ni več prijavil k razpravi, zato je podžupan predlagal glasovanje. Prisotnih je
14 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval. Svetniki so tako
sprejeli Rebalans št. 1 proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2007.
Nadalje župan predlaga, da je mogoče, da se postavka za staro šolo Temnica v
letošnjem proračunu poviša za 10.000,00 € in bi se račune, ki so že izstavljeni v
letošnjem letu, poravna. Tako bodo zagotovljena sredstva v naslednjem letu. Za ta
znesek se zmanjša postavka novogradnja občinskih cest.
Svetnik Jazbec meni, da ne bo nobenega učinka na tak način, predlaga, da se v
naslednjem letu postavka poveča.
Svetnik Budin se s takim izvajanjem ne strinja, ker ni strokovno.
Nadalje župan, po opravljeni razpravi, predlaga, da se dokončanje kletnih prostorov
upošteva pri proračunu za leto 2008.
Svetnik Jazbec pove, da so na odboru za proračun obravnavali tudi izhodišča za
proračun za leto 2008 ter so bili mnenja, da se bodo upoštevali vsi predlogi, tudi s
strani krajevnih skupnosti, in sicer za proračun 2008 ter tudi nadaljnje proračune do
leta 2013, do kadar se lahko črpajo sredstva iz razvojnih programov. Pravi, da o tem
ni potrebno nič glasovati, saj proračun za naslednje leto ni še sestavljen.
Ad 6 Pobude in vprašanja svetnikov
Župan poda obrazložitev, oziroma njegovo stališče, glede projektiranja ČN v Vrtojbi.
Pove, da je bil projekt, izdelan v septembru, ki vključuje kanal mimo Mirna, ocenjen
na 2 mio €. Nato je prišla iz strokovnih krogov pobuda, da v Mirnu ne bi bilo čistilne
naprave, ampak bi bila ta ČN v Vrtojbi skupna tudi za Miren. Pove, da je do 07.
januarja 2008 projektant dolžan izdelati projekt in finančno ovrednotiti, nakar bo
sklicana komisija.
Nadalje še predstavi programe in povabi svetnike na prireditve ob vstopu Slovenije v
Schengensko območje. Pove, da se izvajajo aktivnosti za odstranitev ovir na mejnih
prehodih v občinski režiji s soglasjem ministrstva za notranje zadeve. Glede zidanim
objektov, na Lokvici in v Mirnu, pa so poslali dopis na ministrstvo za javno upravo, da
je občina zainteresirana za prevzem teh objektov oz. parcel.
Svetnik Medvešček se zahvali županu za obrazložitev glede ČN Vrtojba, pravi pa, da
bi morali sklep, ki ga je občinski svet sprejel v juliju upoštevati že v postopkih
izdelave projekta čistilne naprave.
Župan pove, da bodo, po prejetju novega projekta in ocene, sklicali sejo občinskega
sveta in bodo svetniki lahko takrat razpravljali.
Svetnik Humar je mnenja, da se bodo tudi v prihodnosti izvajali pritiski, ker se
sosednjim občinam izteka določen rok za izgradnjo čistilne naprave. Opozori, da si
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morajo oni vzeti čas za razmislek in pogovor, ker je to njihova pravica in dolžnost, saj
posledice bodo nosili sami oni.
Župan pove, da je po terminskem planu še čas o tem razpravljat, občinski svet bo o
tem lahko še odločal.
Svetnik Jazbec nadalje poda poročilo kot predsednik odbora za proračun in
gospodarstvo, pove, da niso potrdili zapisnika 3. redne seje odbora, ker v njem niso
bile zajete vse sprejete pobude. Nadalje so obravnavali še delovanje Regijske
razvojne agencije, sprejeto je bilo stališče, da bodo v letu 2008 pristopili k
financiranju samo tistih skupnih programov, ki so financirali iz republike ali Evrope,
kjer bodo videli koristi občine in tiste programe, ki se bodo izvajali za občino MirenKostanjevica. Pove, da je bila podana na odboru tudi informacija o poteku aktivnosti
v zvezi z krožiščem v Mirnu. Poudari, da tudi njega moti to, da določene stvari izvejo
od sosednje občine oziroma iz medijev. Meni tudi, da bi morali na take stvari
reagirati.
Tudi svetnik Budin pove, da ga moti to, da župan sosednje občine sporoča v javnost
nekaj kar oni še ne vedo. Misli pa, da je v redu da se predlagana rešitev prouči, se
bodo lažje odločali. Vsekakor pa bo moral župan podpisati soglasje k lokacijskemu
načrtu in to izključno s soglasjem občinskega sveta, sicer pa bo kršil svoja
pooblastila. V tem smisli vidi vlogo imenovanje komisije v postopku izgradnje čistilne
naprave Vrtojba.
Svetnik Medvešček je mnenja, da imenovana komisija svoje vloge dosedaj ni
odigrala. Poudari, da se niso odločali o nobeni drugi strategiji, razen o tisti, ki je bila
sprejeta.
Župan pojasni, da se bo sklep občine Miren-Kostanjevica upošteval, ko bo
pripravljena idejna rešitev še za drugo možnosti, priklopa Mirna na čistilno napravo v
Vrtojbi, se bo lahko občinski svet odločal med možnostima.
Svetnik Klančič poudari, da se v zapisniku zapiše, da občinski svet ni sklepal o
nobeni drugi možnosti, oziroma strategiji, razen tisti, ki je bila sprejeta, in sicer, da se
kanal spelje mimo Mirna.
Svetnik Humar sprašuje ali so že izobešeni plakati glede prireditev ob vstopu v
Schengensko območje.
Župan pove, da delno so že bili izobešeni.
Svetnica Faganeli pohvali, da je svetnik Jazbec podal poročilo z odbora, vendar
ostali tega ne storijo, misli, da bi bilo potrebno, glede na to, da so ta sklep sprejeli.
Svetnik Medvešček pove, da so imeli odbor za kmetijstvo, izvedli so razpis in razdelili
sredstva. Pove pa, da bodo v naslednjem letu sprejeli nov pravilnik in na podlagi tega
izvedli razpis. Glede Vogrščka se še niso uspeli dogovoriti, ker se zadolžena oseba
komisije ni mogla udeležiti. Dogovorili pa so se tudi, da bi se v proračunu dodalo
postavko ohranjanje kulturne dediščine, ugotoviti pa je še potrebno kaj se bo v to
postavko vključilo.
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Svetnik Nemec pove, da so imeli odbor za kulturo, sicer sklepov niso sprejemali,
imeli pa so razpravo o tem kakšno vlogo ima odbor pri proračunu. Največ pa so
razpravljali o Kulturnem domu v Mirnu.
Svetnik Medvešček predlaga, naj se kolegij občinskega sveta sklicuje ter pogovori z
županom in podžupanom o sklicevanju in vodenju sej.
Svetnik Jazbec opozori, da je občinski svet sprejel, da se nekatere komisije razširijo,
vendar je bilo to v mirovanju do sprejetja novega statuta.
Aleš Vodičar pove, da se bo realiziralo.
Seja se je zaključila ob 18:30 uri.
Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Zlatko Martin Marušič

Overitelji:
Sonja Faganeli
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