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

ZA OBDOBJE OD 23.4.2012 DO 29.5.2012 
 
 

 Seja sveta ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.  
 

Dne 23.4.2012 je na sedežu Občine Sežana potekala 9. Seja sveta ustanoviteljic javnega 
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. . Obravnavan je bil Aneks k družbeni pogodbi 
zaradi razpisa in imenovanja direktorja javnega podjetja. 

 

 Tematska seja predsedstva ZOS Z ministrom Pličaničem 
 
Dne 23.4.2012 je predsedstvo Združenja občin Slovenije, kjer sodelujemo, organiziralo prvi 
letošnji tematski sestanek z ministrom za pravosodje in javno upravo, dr. Senkom 
Pličaničem. Predsedstvo ZOS je izpostavilo zlasti naslednje predloge: potrebno spremembo 
Zakona o financiranju občin na način, ki naj uporabo 21. člena poenostavi, prav tako naj se 
poenostavi postopek likvidnostne zadolžitve pri EU projektih, ki se ne vrnejo znotraj 
tekočega leta, težave občin pri zamrznitvi cen komunalnih storitev, poenostavite Zakona o 
javnih naročilih-pri naročilih malih vrednosti, poenostavitve postopkov odpuščanja 

odvečnega kadra.  
 

 Objavljen je  javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz 
naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne 
prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 

 
V Uradnem listu št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012 je v Razglasnem delu v rubriki druge objave 
objavljen javni poziv »Razvoj regij«, ki med drugim določa, da se dodeljujejo sredstva za 
leti 2013 in 2014. Operacija, ki jo namerava prijaviti občina Miren-Kostanjevica je kulturno 
upravni center II. Faza – 1 etapa in je vključena v Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega 
programa za obdobje, 2012-2014 (IN RRP), kamor smo jo pravočasno prijavili.  

 

 Skupščina ZOS 
 

Dne 14.5.2012 je v Šentjurju potekala skupščina Združenja občin Slovenije. Sprejeto je 
bilo poročilo o delu za leto 2011 skupaj z zaključnim računom in predlog programa dela in 
finančnega načrta za leto 2012.  

 

 Sestanek županov Goriške 
 
Dne 15.5.2012 je v Novi Gorici potekal sestanek županov na temo CERO – centralno regijsko 
odlagališče odpadkov v Stari Gori na katerem so bila sprejeta stališča, ki so bila zastopana 
pri obisku ministra g.Bogoviča iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  

 
 

 Obisk stranke NSI v občini 
 
Dne 21.5.2012 je občino obiskala Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ga. 
Ljudmila Novak skupaj s poslanci in predstavniki stranke  NSI. Predstavili smo jim občino 
ter probleme s katerimi se srečujemo.  
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 Projekt KRAS-CARSO 
 

Izdelana je bila Priloga Študiji o Krasu (pregled in analiza stanja in razvojnih planov 
naravnih območij na slovenskem delu Krasa) maj12 , ki je v fazi potrjevanje po občinah 
partnericah in vključenih investicijah. Cilj študije je opraviti pregled stanja, opravljenega 
dela in razvojnih usmeritev ter nudenje osnovnih informacij in podpore za izdelavo 
naslednjega koraka – pripravo Smernic upravljanja z naravnimi območji Krasa. 
 
Skupaj z slovenskimi partnerji projekta smo v maju izvedli skupno zbiranje ponudb za 
»ciljno spremljanje rabe energije z udeležbo v delovnih skupinah za energijo. Z izbranim 
izvajalcem bomo za največje javne porabnike energije v javnih stavbah (Osnovna šola 
Miren in Bilje)  izvajali  aktivnosti  za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE z ustreznim 
izobraževanjem ljudi, ki bodo v programu sodelovali. Cilje je ustvariti podatke o natančni 
porabi energije v teh stavbah in uvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v 
teh stavbah. Tovrstne aktivnosti imamo opredeljene tudi v Lokalnem energetskem 
konceptu občine – LEK-u. 

 

 Projekt »Obnova vodnjakov in kalov« – objava naročila male vrednosti 
 
Zaradi treh nepopolnih ponudb iz objave Javnega naročila male vrednosti - Sanacija 
vodnjakov in kalov dne 26.3.2012 (Projekt LivingFountains) smo postopek dopolnili in 
ponovili dne 9.5.2012 z objavo na Portalu javnih naročil. Ponudbe je oddalo pet 
ponudnikov. Izvajalec še ni izbran, ker so ponudbe v strokovnem pregledu. 
 

 Projekt ISO-PA – čistilna naprava Opatje selo 

 
Dne 17.5.2012 smo se sestali s predstavniki Občine Pavia di Udine, vodilnim partnerjem 
projekta ISO-PA. Sestanek je bil namenjen pregledu projektnih aktivnosti, predvsem 
investicij ter finančnega načrta projekta. Dogovorili smo se tudi glede administrativnega 
dela (datumi poročanja, možnosti predplačila,…). 
 
Ogledali smo si tudi njihovo delujočo čistilno napravo; predstavnik upravljavca nam je 
predstavil postopek čiščenja vode ter pojasnil, kako deluje, katere so pozitivne lastnosti, 
kaj bi se dalo izboljšati in kaj bodo izboljšali. 

 

 Projekt INTER BIKE 
 
V okviru projekta »Čezmejne intermodalne kolesarske povezave« z akronimom »Inter 
Bike«, je izbran izvajalec del – CPG d.d., začel s prvimi gradbenimi deli. Na odseku ceste 
od Mirna do Vrtojbe JP št. 914081, v skupni dolžini 680 metrov, je bila potrebna ureditev 
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tamponske podlage in odvodnjavanja. Dne 26.5.2012 se je odsek JP po celotni dolžini in 
širini cca. 3 metre prevlekel z asfaltno maso. 

 

         
 

 Civilna zaščita – ekipa prve pomoči 
 

Ekipa civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, se je dne 12.5.2012, udeležila 
enodnevnega usposabljanja na Debelem rtiču, katero je organizirala območna združenja 
rdečega križa Primorske. Na usposabljanju se je udeležilo 7 članov ekipe prve pomoči. 
Usposabljanje je temeljilo na pripravah za regijsko preverjanj znanj ekip prve pomoči, 
katero bo v Kopru dne 2.6.2012. 

 

         
 

 
Razpisi v Občini Miren-Kostanjevica 

 
26. aprila 2012 sta bila objavljena Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2012 in Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih 
programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2012, rok 
za oddajo prijav se je iztekel v petek, 25.5.2012.  
17. maja 2012 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih 
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih 
dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2012, rok za oddajo prijav je 18. Junij 2012.  
23. maja 2012 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2012, rok za oddajo prijav je 
22.6.2012.  
29. maja je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012, rok za oddajo prijav je 
31.7.2012.  
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Investicije 

 

 Kanalizacija in vodovod Lasec-Breg 
 
Vsa pogodbena dela so zaključena. Z investicijo smo pridobili:  

 novo fekalno kanalizacijo v skupni dolžini cca 1100m z izvedenimi hišnimi priključki 

 meteorno kanalizacijo v skupni dolžini cca 1070m z izvedenimi hišnimi priključki in 
dvema izpustoma v reko Vipavo 

 v celoti se je  obnovilo vodovodno omrežje v skupni dolžini cca 1060m z vsemi 
priključki do merilnih mest 

 v dolžini cca 530 m je izveden tlačni kanal za fekalno kanalizacijo, ki bo v končni 
fazi služil povezavi na predvideno Čistilno napravo ob Vrtojbici   

 na Lascu je izvedena nova javna razsvetljava z svojim merilnim mestom 

 izvedena je celotna rekonstrukcija cestišča v skupni dolžini cca 1180m z vsemi 
priključki in urejenimi pločniki (na Lascu) 

 na delu cestišča na Lascu je označena kolesarska steza 

 izvedenih je nekaj podpornih zidov in razširitev cestišča na najožjem delu na farožu 

 izvedeni sta dve zbirni kontejnerski mesti za odpadke, eno na Lascu drugo na Bregu 
 
Za izvedena dela bomo na UE Nova Gorica  vložili vlogo za pridobitev uporabnega 
dovoljenja oz. izvedbo tehničnega pregleda. 

        
 

       
 

 Izgradnja žarnega zida na pokopališču v Opatjem selu 
 

Gradbena dela so zaključena. Z postavitvijo žarnega zidu je pridobljenih 24 žarnih niš. 
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 Nadstrešnica nad cestiščem na maloobmejnem prehodu v Mirnu 
 
Dne 8.5.2012 je bil objavljen razpis za odstranitev in rušitev nastreška mejnega prehoda v 
Mirnu, na katerega pa se ni prijavil nihče. Dogovor se je naknadno sklenilo z 
zainteresiranim izvajalcem iz Dragovice pri Batah. Rušitev je potekala 19.5.2012 med 8.00 
in 18.00 uro. Izvajalec je z gradbeno mehanizacijo izvedel rušitev nadstrešnice nad 
cestiščem na maloobmejnem prehodu v Mirnu. Za izvedbo del je bila cesta, ki pelje v 
Italijo popolnoma zaprta od 8.00 do 17.00 ure. Pri izvedbi del nas je obiskala tudi  županja 
Občine Sovodnje ob Soči (IT), ga. Alenka Florenin.   

              
 

 Ureditev poslovnega prostora na naslovu Miren 125 
 

Za potrebe Društva žena Miren-Orehovlje in Društva upokojencev Miren smo uredili 
poslovni prostor na  naslovu Miren 125. Dela so zaključena, opremo čajne kuhinje in 
potrebne notranje opreme si  društvi urejata sami.  
 

      
 
 
 
 

 
Zlatko Martin Marušič 

Župan 
Miren, 29.5.2012 

 


