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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
2009 – 2013 spremembe

SKUPNE ADMINISTRANITVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

• Kulturno upravni center Miren I. faza
Namen in cilji:
Osnovni namen projekta je obnoviti občinsko stavbo v Mirnu (stara Pošta) na naslovu Miren 137
in jo urediti v osrednjo občinsko stavbo v kateri bo delovala občinska uprava, Krajevni urad
Miren, kulturna in ostala društva.
Stanje projekta:
V letu 2008 je odbor za gospodarstvo potrdil idejno zasnovo za nadaljnjo delo. V letu 2009 so
predstavniki občinskega sveta na svoji 20. redni seji podali nekaj pripomb na idejno zasnovo, ki
so bile posredovane izdelovalcu projektne dokumentacije. V letu 2009 se je pridobilo gradbeno
dovoljenje, v juniju leta 2010 se je izvedel razpis za izbiro izvajalca. Za sofinanciranje gradnje
smo v mesecu maju 2010 kandidirali na sredstva »Neposrednih regionalnih spodbud« v okviru
ESRR in dne 15.06.2010 pridobili tudi pozitivni odgovor o sofinanciranju projekta v višini 77,11%.
Zaradi vseh zamud pri objavi in ocenjevanju razpisne dokumentacije, se bo tudi pričetek gradnje
zamaknil za nekaj mesecev in zato prenašamo porabo sredstev iz leta 2010 v 2011. Ocenjena
vrednost investicije je 850.000 EUR. Pridobili smo 655.000 € od tega 160.390 € v letošnjem letu.
• Kulturno upravni center Miren II. faza
Namen in cilji:
Osnovni namen je obnovljen Kulturni upravni center v Mirnu na zemljišču obstoječega
Kulturnega doma v Mirnu. Aktivnosti za pripravo idejne rešitve obnove kulturnega doma so se
začele, ko je KS Miren ustanovila Odbor za pripravo idejne rešitve kulturnega doma. Ta odbor je
pričel z delom 15.01.2007. Poročilo o delu odbora je bilo predloženo občinskemu svetu na 20.
redni seji 26.2.2009 skupaj s predlogom, da Občina Miren-Kostanjevica prevzame lastništvo in
nadaljuje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Kulturno upravnega centra
Miren. Občinski svet je predlog sklepa o prevzemu lastništva sprejel in dal rok za prevzem
31.5.2009.
Stanje projekta:
Izveden je bil javni natečaj na katerega je kandidirali 26 projektantskih organizacij. Izbran je bil
elaborat pod šifro A1X17, kateri je bil tudi predstavljen na razstav v Mirnu. Sredstva se povečajo
za izdelavo PGD, PZI z izbranim elaboratom.

• Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov
Namen in cilji:
V letu 2008 smo od države pridobili v lastništvo mejna prehoda Miren in Lokvica za točno
določene namene in sicer za razvoj turizma. V mejnem prehodu Miren nameravamo urediti
sedež občinskega LTO-ja z info točko. V Lokvici bomo vsebino oblikovali skupaj z lokalnimi
društvi.
Stanje projekta:
Objekta sta potrebna manjše obnove, na podlagi točne opredelitve vsebine. Ureditev objekta v
Mirnu se je začela koncem leta 2009 zaključila pa v začetku letošnjega leta v višini 30.500,00€.
Predvidena sredstva se zaradi kasnejšega začetka prenesejo iz leta 2009 v leto 2010.
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

INTER BIKE- Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
Stanje projekta:
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Prijava na Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov v okviru programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ni bila uspešna. Ponovno se planiramo prijaviti na razpis
čezmejnega sodelovanje, ki je predviden za november 2010. Proračunska sredstva v 2010 niso
potrebna.
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
• Izgradnja širokopasovnega omrežja
Namen in cilji:
Osnovni namen je zagotoviti dostop do širokopasovnega omrežja v naseljih kjer komercialni
ponudniki nimajo interesa. Gre se predvsem za dele kraškega dela občine, ki so opredeljeni kot
»sive lise« (KS Opatje selo, KS Sela na Krasu, Lipa).
Stanje projekta:
Po dveh neuspešnih prijavah v letu 2008 se pripravljamo na nov razpis, ki bo objavljen v
naslednjih mesecih. V 2008 je bil izdelan je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij občine Miren-Kostanjevica, ki se v tem trenutku novelira, ravno tako je v
izdelavi novelacija DIIP-a in aktivnosti za doseči čim bolj realno sliko belih lis v občini (naselja, ki
nimajo možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja in operaterju niso izrazili komercialnega
interesa za izgradnjo), ki jih objavlja Ministrstvo za gospodarstvo. Novo prijavo, na razpis
pripravljamo skupaj z desetimi občinami in RRA severne primorske.
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GOSPODARSTVO
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

• WaLKS- Poti miru po dediščini I. sv vojne
Namen in cilji:
Projekt namerava povezati območje od Sežane do Bovca, Furlanijo - Julijsko krajino, pokrajino
Videm, gorskimi skupnostmi za Guminsko, Železno, Kanalsko dolino ter za Terske doline, Nadiže
in Brd. in Tržaško pokrajino, pokrajino Veneto, del pokrajine Benetk in del dežele Emilie
Romanie , povezano v »Integriran park«, ki se bo navezoval na dogodke prve svetovne vojne v
skladu z že izvedenimi projekti v prejšnjem programskem obdobju. Skupni cilj je s skupnimi
močmi zaščititi in ohraniti kulturno zgodovinske vire prisotne na čezmejnem območju, ki so
povezani z dogodki prve svetovne vojne . ta cilj bi dosegli z ustanovitvijo integriranega
spominskega parka in s promocijo krajev ter zgodovinskega spomina povezanega na I sv. vojno.
Stanje projekta:
Prijava na Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov v okviru programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je bila neuspešna. Ponovno se planiramo prijaviti na
razpis čezmejnega sodelovanje, ki je predviden za november 2010 zato projekt ostaja v
proračunu finančna sredstva za 2010 so nepotrebna.
15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

• Ureditev ceste BILJE III. faza
Namen in cilji:
Dokončanje ureditve Bilj še v zadnji III. fazi na regionalni cesti R3-614 bo potekala od km 3260 do
km 3,960 in obsega ureditev 460m. Investicija zajema izdelavo projektno investicijske
dokumentacije, sanacijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, zidov,
meteorne in fekalne kanalizacije, javno razsvetljavo, vodovod in nadzor.
Stanje projekta:
Bilje III faza od 3265 km v dolžini 465 m je zaključena in predana v uporabo. . Zaradi ukinitve
poroštva in prenosa na kredit se zniža delež sredstev.

NRP 2009-2013-rebalans 2010

2

• Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu
Namen in cilji:
Osnovni cilji investicije so ureditev razmer na področju odvajanja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda in rekonstrukcija vodovodnega omrežja v delu naselja Miren, s čimer bo po
izvedbi investicije zagotovljeno zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju, zmanjšan obseg
obremenitve okolja z onesnaževanjem in izboljšanje okoljskih parametrov, znižanje stroškov
vzdrževanja.
S projektom bo urejena fekalna in meteorna kanalizacija ter rekonstruiran vodovod na območjih
Lasec in Breg v Mirnu. S tem bo na urejen kanalizacijski sistem, ki se bo v končni fazi zaključil na
čistilni napravi, priključenih 240 prebivalcev, prav toliko uporabnikov pa bo tudi priključenih na
kvalitetnejši in varnejši vodovod.
Stanje projekta:
V mesecu decembru 08 je bil izbran na javnem razpisu projektant za izdelavo projektne
dokumentacije PGD, PZI. Ob obstoječih zamikih pri pridobivanju gradbenega dovoljena se
začetek izvajanja gradbenih del investicije premakne finančno v leto 2011 in bo tako celotno
financiranje potekalo v letu 2011. Za zadevni premik sofinanciranja so nam odobrili tudi na
SVLR-ju (glede financiranja iz sklada ESRR).
15029003 Izboljšanje stanje okolja
• Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju
Namen in cilji:
Osnovni namen je obnavljati vodnjake in kale na območju občine in tako ohranjati zelo
pomembno kulturno zgodovinsko dediščino. Cilj, ki ga želimo doseči je obnova čim več
vodnjakov in kalov po možnosti s pomočjo EU sredstev. V ta namen pripravljajmo skupaj z RRA
Severne Primorske, Mestno občino Nova Gorica in občino Šempeter-Vrtojba skupen projekt za
obnovo vodnjakov. K sodelovanju smo povabili občinske Krajevne skupnosti, ki so pripravile
predloge vodnjakov in kalov za obnoviti skupaj z predračunskimi vrednostmi. Prijavili smo se na
program Čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-20013, katerega rezultate pričakujemo
konec leta 2010.
Stanje projekta:
Iz strani KS smo prejeli 11 predlogov z veliko mero pripravljene potrebne dokumentacije. Iz tega
naslova se je obnovilo kal v Kostanjevici in planirana je še sanacija kala na Vojščici navoz zemlje
in postavitev vodonepropustne folije.
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

• OPPN Ostrog
Namen in cilji:
Ureditev območja Miren Ostrog.
Stanje projekta:
V letu 2008 je bil izbran izvajalec za izdelavo podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje
Ostrog v Mirnu v višini 35,400 EUR. OPPN bo izdelan v letu 2010 in predložen občinskemu svetu
v sprejem v drugi polovici leta 2010. Predvideno je delno financiranje s 15.000 € v letu 2010 in
preostanek v letu 2011.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
• Ureditev dveh stanovanj v Mirnu
Namen in cilji:
Osnovni namen je v letu 2009 urediti dve bivalni enoti v bivši trgovini EVA v Mirnu. V mesecu
decembru 2009 smo obnovili občinsko stanovanje v Kostanjevici.
Stanje projekta:
Poslovni prostori-trgovine EVA v Mirnu so bili odkupljeni v letu 2008. Pripravljeni so popisi del in
izdelan načrt obnove. Na osnovi pripravljene dokumentacije za obnovo se je razpis za izbiro
izvajalca izvedel koncem leta 2009, tako, da se je celotna investicija prenesla v izvajanje v leto
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2010, dela so v zaključni fazi, investicija se je delno povečala zaradi izgradnje male čistilne
naprave, katera ni bila predvidena z osnovnimi popisi..
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
• Širitev pokopališča z izgradnjo mrliške vežice v Mirnu
Namen in cilji:
Zaradi prostorske stiske je potrebno izvesti razširitev pokopališča in izgradnjo nove mrliške
vežice.
Stanje projekta:
KS Miren je izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2008. V
decembru 2008 je Občina Miren-Kostanjevica pridobila gradbeno dovoljenje za ta projekt. V letu
2009 se bo izvedel razpis za izvajalca gradbenih del in pričeli z izvajanjem del z zaključkom v
2010. Z ozirom, da so se dela začela izvajati šele proti koncu leta 2009, vzrok zato so bili
obvezujoči pogoji ZVKD Slovenije, iz teh razlogov je potrebno del sredstev predvidenih v letu
2009 prenesti v leto 2010, v skupni vrednosti so prikazana tako sredstva iz proračuna Občine kot
tudi predvidena sredstva iz KS Miren. Celotna investicija se povečuje za cca 16% predvsem iz
naslova nepredvidenih del (obnova zida med novim in obstoječim pokopališčem, prenosom oz.
prekopom štirih grobov za potrebe prehodov iz novega na obstoječe pokopališče, vgrajene klima
naprave in nekaterih dodatnih manjših del v dogovoru investitor-nadzor-izvajalec in izdelava PID
dokumentacije).
• Gradnja mrliške vežice in razširitev pokopališča Vojščica
Namen in cilji:
Zaradi prostorske stiske je KS Vojščica predlagala razširitev pokopališča in izgradnjo mrliške
vežice v Vojščici.
Stanje projekta:
V letu 2008 se je izvajalo postopke za pridobitve gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano
09.09.2008. V letu 2009 je občina Miren-Kostanjevica izvedla razpis in izbrala izvajalca za
izvedbo gradbenih del. Z ozirom, da so se dela začela izvajati šele proti koncu leta 2009, vzrok
zato so bili pogoji ZVKD Slovenije, iz teh razlogov je potrebno del sredstev predvidenih v letu
2009 prenesti v leto 2010, v skupni vrednosti so prikazana tako sredstva iz proračuna Občine kot
tudi predvidena sredstva iz KS Vojščica. Celotna investicija se povečuje za cca 15% predvsem
iz naslova nepredvidenih in več del v dogovoru investitor-nadzor-izvajalec (prekop novega
pokopališča in dovoz nove zemlje, kovinska vrata in ograja, gips obloge - strop, kamnite police
in PID dokumentacija). Poleg osnovne investicije se je med izvajanjem del pokazala potreba oz.
zahteva-pogoj s strani ZVKD, da je potrebno obnoviti Protiturški zid, ki je zaščiten kot kulturna
dediščina, dela so ocenjena na cca 22.000,00€.
16039001 Oskrba z vodo
• Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Namen in cilji:
Redno vzdrževanje občinskega vodovodnega omrežja v sodelovanju z izvajalci gospodarskih
javnih služb.
Stanje projekta:
V letu 2009 je bila izvedena obnova vodovoda v Novelu. V letu 2010 se je že obnovilo vodovod v
Vrtočah v dolžini 200m, v letošnjem letu se načrtuje še obnova vodovoda pri Grapcu v dolžini cca
200m, Nova vas v dolžini cca 150m, Vojščica v dolžini cca 130m, pri Cicibanu za potrebe
zdravstvenega doma, kompleksa Intre in novopredvidenega stanovanjskega naselja Ostrog v
dolžini cca 225m.
Pripravila:
Albin Pahor, Sodelavec za investicije,
Aleš Vodičar, Tajnik.
ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič

NRP 2009-2013-rebalans 2010

4

NRP 2009-2013-rebalans 2010

5

