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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 

ZA OBDOBJE OD 27.3.2012 DO 23.4.2012 
 
 

 Predstavitev projekta – telovadnica in OŠ Miren 

 
Dne 29.3.2012 smo v jedilnici OŠ Miren skupaj z OŠ Miren organizirali predstavitev 
idejnega projekta obnove matične šole v Mirnu ter izgradnje nove telovadnice. 
Projekt je predstavilo podjetje Styria, na predstavitev pa so bili povabljeni člani 
občinskega sveta, člani sveta zavoda ter člani sveta staršev OŠ Miren. 
 

 Sestanek županov Goriške 
 
Dne 30. 3. 2012 je v Novi Gorici potekal sestanek ţupanov šestih goriških občin, na 
katerem smo bili seznanjeni z delovanjem Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica. Predstavljene so bile tudi ponudbe za 

predhodno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ţupani smo se seznanili s 
problematiko, s katero se srečuje upravni organ pri reševanju gradbenih dovoljenj, 
nadalje s problematiko financiranja projekta Ţarek ter z regijskimi igrami specialne 
olimpijade primorsko-notranjske regije maja 2012. Sprejeli smo tudi dogovor o 
skupni organizaciji drţavnih praznovanj. 

 

 Skupna predstavitev občin na sejmu Pollice Verde 
 

V okviru sejma vrtnarskega sejma Pollice verde, ki je trajal od 23. do 25.3.2012 v 
Gorici (I), so se občine oţje Goriške skupno predstavile na spremljajoči prireditvi na 
Travniku v Gorici dne 31.3.2012. 
 

 Sestanek na temo Primorje 
 
Dne 2.4.2012 smo se ţupani Goriške ter podţupana Ajdovščine in Vipave na MONG 
zbrali na izrednem srečanju na temo perečega dogajanja v druţbi Primorje. Ţupani 
smo bili mnenja, da morajo drţava in uprave bank narediti vse, kar je v njihovi 
moči, da bi ohranili zdrava jedra in trge, kjer druţba trenutno dela s polno paro. 
Na drţavo smo apelirali predvsem z argumentom, da ji bodo številni brezposelni v 
primeru stečaja Primorja pomenili izdatno finančno obveznost, na uprave bank pa z 
argumentom, da bi stečaj te druţbe tudi zanje pomenil velike finančne izgube. 
Predstavnike ministrstva za finance in bank smo povabili tudi na sejo sveta regije.  
 

 Svet regije 

 
Dne 4.4.2012 je v Vipavi potekala 47. Seja Sveta regije, kjer smo najprej izvolili 
predsednika in namestnika predsednika Sveta regije za leto 2012. Na dnevnem redu 
smo obravnavali problematiko Primorja, pregled in potrditev predloga Izvedbenega 
načrta regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije za obdobje 2012-2014 (in RRP 2012-2014), obravnava Rednega poroča o 
izvajanju aktivnosti na projektu R CERO Nova Gorica, podelitev pooblastila za 
opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni Regijski razvojni agenciji 
SP, d.o.o. Nova Gorica in točka razno, ki je vključevala: pospešitev aktivnosti na 4. 
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Razvojni osi, pregled stanja na aktivnostih ustanovitve Razvojnega sveta regije. 
Ugotovili smo, da so vse občine, razen občine Bovec, ţe sprejele odlok o 
ustanovitvi RSR, večina občin je tudi ţe imenovala predstavnike v svet.  
Obravnavali smo tudi pobude za sodelovanje poslancev iz območja regije na sejah 
Sveta regije ter dogovor o načinu sodelovanja in informacija o poteku aktivnosti za 
vzpostavitev Regijske garancijske sheme SP (Goriške razvojne) regije.  

 

 Skupščina RRA 
 
Dne 4.4.2012 smo bili na 41. Seji skupščine RRA Severne Primorske d.o.o. Nova 
Gorica seznanjeni s poročilom o delu RRA za leto 2011. 
 

 Delavnica LAS 

 
Dne 4.4.2012 smo v Temnici skupaj z RRA Severne Primorske d.o.o. in Ustanovo 
Fundacijo BiT Planota organizirali brezplačno delavnico za društva. Na delavnici je 
bil predstavljen javni poziv in dokumentacija – razpis LAS-a jugozahodnega dela 
Severne Primorske za leto 2012. V drugem delu delavnice je bila ob pregledu 
dokumentacije izvedena delavnica za pripravo in prijavo projektov. 
 

 Obletnica prve svetovne vojne - obeležitev 
 

Mestna občina nova Gorica je na sestanek na temo obletnice prve svetovne vojne in 
soške fronte, ki je bil dne 5.4.2012 v Novi Gorici, povabila ţupane 

severnoprimorskih občin, ţupane občin Seţana, Komen in Doberdob, muzeje, 
društva, univerzo, ministrstva, Fundacijo Poti miru v Posočju, zavode in druge 
organizacije, ki se vsebinsko ukvarjajo s tem področjem. Leta 2014 bo minilo 100 
let od začetka prve svetovne vojne, leta 2015 sto let od začetka Soške fronte, leta 
2017 sto let od bitke za Škabrijel in preboja pri Kobaridu, leta 2018 pa sto let od 
konca prve svetovne vojne. MONG je zato imenovala poseben iniciativni odbor, ki 
naj bi pripravil skupni program za praznovanja stoletnic. 

 

 Ekospodbude, ekokrediti – predstavitev 
 
Zavod GOLEA je v sodelovanju z občino dne 10.4.2012 v Biljah izvedel javno 
predstavitev eko-spodbud, eko-kreditov ter drugih moţnosti pridobitve nepovratnih 

sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 
 

 Projekt KRAS-CARSO 
 

Dne 12.4.2012 smo se v Seţani udeleţili 4. Srečanja Foruma ţupanov kraških občin. 
Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi in razpravi o dokumentih, nastalih v okviru 
strateškega projekta KRAS-CARSO in sicer: Študija o prostorskem načrtovanju Krasa 
in Študija o Krasu. V okviru srečanja je potekala tudi tiskovna konferenca. 

 

 Projekt »Obnova vodnjakov in kalov« – podpis pogodbe 

 
Dne 16.4.2012 sta ţupan in odgovorna oseba Organa upravljanja (Avtonomna deţela 
Furlanija Julijska krajina, Glavna direkcija za mednarodne odnose in odnose z EU) 
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Laura Comelli podpisala Pogodbo o dotaciji sofinanciranja projekta LivingFountains, 
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Podpis pogodbe je 
potekal na sedeţu Skupnega tehničnega sekretariata v Trstu.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocenjevanje vin 

 
Dne 17.4.2012 je v Temnici potekalo 10. tradicionalno ocenjevanje vin vinorodnega 
okoliša KRAS, pod okriljem Občine Miren-Kostanjevica, Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica in Kmetijske svetovalne sluţbe, v sklopu projekta Kraški mozaik 
okusov. Vzorce vin je ocenjevala petčlanska strokovna komisija Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica. Ocenjevanja se je udeleţilo osemnajst vinarjev. 
Vzorce rdečih vin je prispevalo šestnajst, vzorce belih vin pa trinajst vinarjev. 
Skupaj je bilo ocenjenih štirideset vzorcev, od tega dvajset vzorcev belih in dvajset 
vzorcev rdečih vin. 
 

  
 
 

 Multidisciplinarni tim 
 

Na občini smo dne 17.4.2012 v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica 
(CSD) sklicali multdisciplinarni tim z namenom ureditve bivalnih in ostalih 
ţivljenjsko pomembnih zadev občana. Predstavniki CSD, Centra za pomoč na domu 
Klas, Psihiatrične bolnišnice, patronaţne sluţbe in Karitas smo se dogovorili o 
urejanju in oblikovanju pomoči za konstruktivno ţivljenje občana v domačem 
okolju. 
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 Delavnica – nadzorni svet, delovanje KS 

 
Na občini smo dne 17.4.2012 organizirali delovni posvet na temo »Pristojnosti  in 
delovanje nadzornega odbora občine, Pristojnosti in delovanje krajevnih 
skupnosti«, na katerega so bili vabljeni člani občinskega sveta, člani nadzornega 
odbora, predsedniki svetov krajevnih skupnosti ter zaposleni na občini. Predavala 
je ga. Neţa Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo. Posveta se je 
udeleţilo 27 povabljenih. 
 

 Stavka javnega sektorja 
 
Dne 18.4.2012 je potekala stavka javnega sektorja. Občina Miren-Kostanjevica se 

stavki ni pridruţila in je nemoteno opravljala svoje storitve za občane. OŠ Miren in 
enote vrtcev so zagotavljali varstvo za nujne primere, učenci pa so imeli na voljo 
tudi organiziran javni prevoz. V vseh enotah vrtcev OŠ Miren je bilo dne 18.4.2012 
prisotnih 6 otrok, medtem ko v šoli ni bilo nobenega učenca. 
 

 Projekt ISO-PA – čistilna naprava Opatje selo 
 

Dne 19.4.2012 je v Moimaccu (UD) potekal uvodni sestanek projektnih partnerjev  
projekta »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in 
koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine (ISO-PA)«. V okviru projekta bo 
Občina Miren – Kostanjevica postavila čistilno napravo v Opatjem selu, vključno s 
priključki in povezavami, kanalizacijsko napeljavo in obnovila del vodovodne 
napeljave. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.150.373,73 €. Projekt bo 
trajal 36 mesecev, od 03/01/2012 do 31/12/2014. 
 

 Vpis v vrtec 

 
V obdobju med 27.3. in 30.3.2012 je potekal vpis v vrtec za šolsko leto 2012/13. Na 
novo se je v vrtec vpisalo 35 otrok, skupaj bo tako v šolskem letu 2012/13 v vseh 
štirih enotah vrtcev predvidoma 175 otrok,od tega bodo 4 oddelki oblikovani v 
Mirnu, 3 v Biljah, 3 v Kostanjevici na Krasu in 1 v Opatjem selu.  
 

 Zagotovitev sredstev Slovenskemu narodnemu gledališču Nova Gorica 
 

Občina Miren-Kostanjevica je javnemu zavodu SNG Nova Gorica iz proračuna 
zagotovila sredstva v višini 7.071,66 €. SNG je skladno z pravnomočno in izvršljivo 
toţbo in po izvedenem delnem pobotu, dolgovalo podjetju GORICA Splošno 

gradbeno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji sredstva v višini 176.791,54 €. Občine, 
pravne naslednice Občine Nova Gorica, so se, v skladu s Pogodbo o prenosu 
ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda z dne 3.12.2003, 
dogovorile, da zavodu zagotovijo sredstva v višini do polovice dolgovanega zneska. 
Znesek se je razdelil skladno z dogovorjenimi deleţi iz delitvenih bilanc.  
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 Javno naročilo male vrednosti – Sanacija vodnjakov in kalov 

 
Javno naročilo male vrednosti - Sanacija vodnjakov in kalov (Projekt 
LivingFountains) - je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.3.2012. 
Ponudbe so oddali trije ponudniki. Strokovna komisija je po pregledu ponudb 
ugotovila, da so vse tri ponudbe nepopolne: ena iz razloga, da ponudnik ni predloţil 
zahtevane bančne garancije in izjav bank o izdaji zahtevanih garancij, drugi dve pa 
iz razloga predloţitve neustreznih izjav bank o izdaji zahtevanih bančnih garancij. 
Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti se bo ponovil v čim krajšem 
moţnem času. 
 

 Projekt INTER BIKE 

 
V okviru projekta »Čezmejne intermodalne kolesarske povezave« z akronimom 
»Inter Bike«, smo izvedli evidenčni postopek - zbiranje ponudb za gradbena dela. 
Ponudbe smo prejeli s strani treh izvajalcev. Najcenejšo ceno za izvedbo gradbenih 
del, je ponudilo CPG d.d., Nova Gorica. Dne 16.4.2012 je bila tudi podpisana 
pogodba o izvedbi gradbenih del. 
 

 Laboratorij Vipava 
 
Uprava italijanskih povodij zgornjega Jadrana sodeluje pri raziskovalnem projektu 
KULTURisk, ki je financiran v okviru 7. okvirnega programa (www.kulturisk.eu). 
Namen projekta je razvoj kulture preventivnega ukrepanja pred tveganji, kar se bo 

izvajalo preko široke demonstracije socio-ekonomskih koristi  preventivnih ukrepov. 
Pri tem so analize usmerjene na področje upravljanja z vodami, predvsem področje 
zmanjševanja poplavne ogroţenosti. Čezmejno povodje reke Vipave je bilo 
prepoznano kot testno področje, v katerega so usmerjene aktivnosti specifičnega 
procesa - laboratorija v okviru katerega se bodo preko procesov aktivnega 
sodelovanja deleţnikov izvajale različne ciljne dejavnosti.  
Laboratorij predstavlja prostor za delo in kolektivno učenje v okviru katerega se 
soočajo različni nosilci interesov glede na različna mnenja, med katerimi aktivno 
sodeluje tudi Občina Miren-Kostanjevica. 
Namen Laboratorija Vipava je razvoj in testiranje inovativnih eksperimentalnih 
pristopov za zmanjšanje poplavne ogroţenosti v okviru čezmejnega povodja, kar 
lahko predstavlja pomemben primer uveljavljanja določil Evropske poplavne 
direktive (2007/60). 
Laboratorij se bo izvedel v okviru šestih sestankov v obdobju od 4. aprila do 24. 
maja, na katerih se bodo obravnavali preventivni omilitveni ukrepi na področju 
poplavne ogroţenosti preko: 
- instrumentov napovedovanja poplav, 
- kartiranja poplavne nevarnosti, 

- predlogov gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroţenosti. 
 

Investicije 
 

 Kanalizacija in vodovod Lasec-Breg 
 
V zadnjih dneh potekajo dela na pripravi podlage za grobo asfaltiranje še zadnjega 
dela  ceste proti faroţu na Lascu. Asfaltiranje je predvideno v prvi polovici tega 

http://www.kulturisk.eu/
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tedna. Vzporedno s temi deli se izvajajo še dela za izgradnjo nekaterih podpornih 
zidov, širitev dela ceste na najoţjem delu na Lascu, ureditvi kontejnerskega mesta 
in montaţnih del na javni razsvetljavi (postavljanju kandelabrov, montaţi 
svetilk,…) in asfaltaciji pločnikov ter obnavljanju še zadnjih vodovodnih 
priključkov. V začetku meseca maja je predvidena še fina asfaltacija celotnega 
odseka Lasca in zaključna dela. Predvidevamo, da bodo dela zaključena v skladu 

pogodbenim rokom, v prvi polovici meseca maja.  
 

        
 

       
 

 Izgradnja žarnega zida na pokopališču v Temnici 
 
Gradbena dela so, po krajšem zamiku zaradi slabih vremenskih razmer, zaključena. 
V prvo ţarno nišo smo, v soglasju z dediči, prestavili – prenesli ţaro pokojnikov iz 
prestavljenega groba, ki je bil na dostopni poti do ţarnega zida.  
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 Izgradnja žarnega zida na pokopališču v Opatjem selu 

 
Dela so, po zamiku zaradi slabi vremenskih razmer, v  zaključni fazi. Izvajajo se še 
fina zaključna zidarska dela in montaţa pokrivnih  oz zaključnih plošč ţarnih niš. 
Zaključek del je predviden v zadnjih dneh meseca aprila. 

     
 

 Nadstrešnica nad cestiščem na maloobmejnem prehodu v Mirnu 

 
11.04.2012 je bil na spletni strani občine objavljen razpis za rušitev nadstrešnice 
nad cestiščem na maloobmejnem prehodu v Mirnu. Na razpis se ni prijavil nihče. V 
teku so razgovori z dvema moţnima interesentoma, ki naj bi na lastne stroške 
odstranili nadstrešnico. V kolikor dogovora ne bomo uspeli skleniti bo morala 
občina  rušitev naročiti. Predvidevamo, da se bo nadstrešnica  v vsakem primeru 
odstranila v prvi polovici meseca maja. Trenutno se odstranjuje javna razsvetljava. 
 

    
 
 

 Ureditev odvodnjavanja površinskih voda v delu Kostanjevice na Krasu 

 
V teku je sanacija odvodnjavanja na delu odseka drţavne ceste, ki pelje skozi 
naselje Kostanjevica na Krasu proti Vojščici in na delu lokalnih cest v spodnjem 
delu naselja Kostanjevica. Izvedba teh  del je bila nujno potrebna, ker je ob 
vsakem večjem deţevju poplavljalo nekaj hiš v spodnjem delu naselja. Dela 
financira Direkcija za ceste v višini 60%, 40% pa občina. Dela so ocenjena na cca 
25.000,00€. 
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 Ureditev poslovnega prostora na naslovu Miren 125 

 
Za potrebe Društva ţena Miren-Orehovlje in Društva upokojencev Miren urejamo 
poslovni prostor na  naslovu Miren 125. Potrebno je urediti sanitarije, čajno 
kuhinjo, namestiti klima napravo, postaviti talno keramiko ter prepleskati prostore. 
Opremo čajne kuhinje in potrebne notranje opreme si bo društvo uredilo samo.  
 

      
 
 

 Parkiranje pred stavbo občine 
 

Zaradi vsakdanjih opozoril strankam tako s strani občinske uprave kot tudi s strani 
občinske redarske sluţbe, da je prepovedano parkiranje pred občinsko stavbo (na 
pločniku) razen za invalida je bil postavljen znak, ki prepoveduje parkiranje na 

pločniku. 
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 Razna manjša vzdrževalna dela 

 
Popravilo peskolova na pločniku v Opatjem selu 

   
 

 

 
Montaţa dodatnih ogledal v naselju Bilje in Miren 
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Postavitev dodatne zaščitne varnostne ograje nad Vipavo na izhodni strani iz 
Orehovskega mosta  proti Mirnu 
 

 
 

Zlatko Martin Marušič 
Ţupan 

Miren, 24.4.2012 


