
 1

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 - 2011 - Povzetek 
 
 

1. Ureditev Bilje 
Sredstva so namenjena za pokritje Bilje II faza, Britofa in novega naselja v vrednosti 
490.000 EUR. Finančna sredstva se zagotovi z sredstvi občine in javnega podjetja 
Vodovodi in kanalizacija d.d. s poroštvom. Za III. fazo v dolžini cca. 460 m, ki bo razpisna 
v letošnjem letu se ocenjuje na 970.000 EUR od tega občina Miren-Kostanjevica 450.000 
EUR. 
 
2. Krožišče Miren z navezavo na Breg 
Izbran je izvajalec del in sicer CPG Nova Gorca. Pogodba v vrednosti 326.000 EUR je v 
podpisu. Finančna sredstva se zagotovi z sredstvi občine in javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija d.d. s poroštvom. 
 
3. Obvoznica Vrtojba III. faza  
Naša sredstva so namenjena za dodelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. V letošnjem letu bo direkcija za ceste razpisala izgradnjo obvozne ceste 
Vrtojba III faza v dolžini 560 m in fizično naj bi bila zaključena v letu 2009. 
 
4. Sanacija občinske stavbe Miren 137 
V teku je izdelava dokumentacije za sanacijo stavbe. V letošnjem letu se bo pridobilo 
gradbeno dovoljenje, izvedel razpis za izvedbo del ter pričetek izgradnje.  
 
5. Sanacije lokalnih cest 
V letošnjem letu bomo sanirali cca 800 m lokalne ceste Novelo-Temnica. V naslednjih 
letih pa še najbolj dotrajane odseke Vrtoče, Lokvica in Orehovlje. 
 
6. Sanacija krajevni poti in javnih površin 
Planirana je razširitev poti proti šoli Miren in industrijski coni z adaptacijo stavbe 
Cicibana, poti v KS Opatje selo in Kostanjevici na Krasu. 
 
7. Gradnja ZBIRNEGA CENTRA in EKOLOŠKIH OTOKOV  
Planirana je dokončanje izgradnje zbirnega centra v Mirnu in ekoloških otokov v skladu z 
interesi KS. 
 
8. Stara šola Temnica  
Za dokončanje investicije smo poravnali situacijo iz lanskega leta v višini 77.000 EUR.  V 
letošnjem letu  je predvideno še izkop polovice kleti in dokončanje prostora za KS in 
društva v prvem nadstropju. V teku je razpis in pridobivanje investitorja za dokončanje 
prenočišč v prvem nadstropju in mansardi.   
 
9. Varstvo predšolskih otrok: 

− Vrtec Bilje: Izgradnja novega vrtca v Biljah pod pogojem, da pridobimo državni 
delež. Obveščeni smo o dodelitvi sredstev prvih šestih uvrščenih na razpisu od 
petintrideset kandidatur. Uvrstili smo se na deveto mesto. Zato je smiselno 
prenesti investicijo v naslednje leto in spet kandidirati na državna sredstva. 

− Vrtec Opatje selo: predvidena je priprava potrebne dokumentacije. 
 

10. Osnovna šola Miren s telovadnico 
Pripravljena je idejna rešitev izgradnje telovadnice in ostalih potrebnih prostorov za 
potrebe šole. V letošnjem letu je potrebno rešitev potrditi in uskladiti. Sledi razpis za 
izdelavo projektne dokumentacije in v letu 2009 pridobiti gradbeno dovoljenje.  Potrebno 
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bo tudi kandidirati na razpis Ministrstva za šolstvo in šport ter poiskati najugodnejšega 
kreditodajalca skladno z zakonodajo. 
 
11. Obnova vodovodov 
V letošnjem letu je predvidena rekonstrukcija vodovoda v Kostanjevici , Opatjem selu  in 
Novelu. Naslednje leto v Vrtočah, Novelu in Temnici. 
 
12. Novogradnja in obnova javne razsvetljave 
Predvidena je zamenjava starejših neustreznih svetilk z novimi varčnimi in novogradnje 
sladno z predlogi KS.  
 
13. Kanalizacija Miren 
V letošnjem letu je predvidena izdelava dokumentacije za manjkajoči kanalizacijski 
sistem v Mirnu in Orehovljah skladno z odločitvami občinskega sveta. 
 
14. Kanalizacija KRAS 
V pripravi je idejna rešitev zasnove naselja Opatje selo. S tem projektom bi kandidirali na 
strateški projekt Cilj 3 v sodelovanju s partnerji iz Slovenije in Italije. 
 
15. Spomenik-muzej braniteljem slovenske zemlje na CERJU  
Pridobili smo sredstva Sklada za regionalni razvoj v višini 593.264 in sredstva ministrstva 
za kulturo v višini 300.000 EUR. Za pokritje  manjkajočih sredstev iz prejšnjih let moramo 
zagotoviti še donatorska sredstva pravnih in fizičnih oseb v višini 175.000 EUR. 
Sofinaciranje občine je v vrednosti 25.000. Izbran je bil izvajalec del Primorje d.d. začetek 
del z dokončanjem fasade, notranjosti in opremo naj bi začeli v mescu aprilu in zaključili v 
septembru.   
 
16. Ureditev Miren Center 
Izbran je izvajalec za podrobni prostorski načrt Ostrog v višini 35.500 EUR. Ostala 
sredstva se zagotavljajo za idejno zasnovo kulturno upravnega centra Miren.  
 
17. Neprofitna stanovanja obnova in odkup 
Realiziran je odkup prostorov za bivalnih enot v Miru. V letošnjem letu bo izvedena  
ureditev teh dveh bivalnih enot.  
 
Izdelava prostorskega plana 
Izbran izvajalec del je podjetje Locus iz Domžal. Podpisani sta pogodbi, ki predvidevata  
dokončanje sprememb plana v roku enega leta. 
 
 
         ŽUPAN 

            Zlatko Martin Marušič   
 


