POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
ZA OBDOBJE OD 29.5.2012 DO 22.6.2012



Svet regije

Na MONG je dne 29.5.2012 potekal sestanek Sveta regije v zvezi s pripravo predloga
skupnega CERO, ker je bilo potrebno oblikovati optimalen predlog in sprejeti odločitve v
povezavi s statusom novih občin. Dogovorjeno je bilo, da pristopnice podpišejo aneks k
pogodbi v enakem besedilu, kjer postanejo soinvestitorji v deležih glede na število
prebivalcev. Vsi sodelujejo pri ustanovitvi javnega podjetja, sprejem odločitev poteka na
vseh občinskih svetih.


Sestanek županov

Dne 1.6.2012 je na MONG potekal sestanek županov novogoriške in okoliških občin, na
katerem je bilo predstavljeno delovanje in investicije Gasilskega zavoda Nova Gorica,
potrebe po novih izobraževalnih programih na Goriškem, problematika delovanja in
financiranja Družinskega centra Sveta gora in druge aktualne zadeve.


Regijsko tekmovanje skupin

Ekipa civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica se je dne 2.6.2012 udeležila regijskega
preverjanja znanja, ki je potekalo v Kopru. Na preverjanju znanja je sodelovalo 11 ekip.
Postavljene so bile štiri delovne točke, ki so simulirale razne nesreče. Ekipa je skupno
osvojila 5. mesto, za Severno primorsko regijo pa 3. mesto.



Čiščenje odvodnega kanala v Biljah

V začetku junija smo izbrali izvajalca za čiščenje odvodnega kanala po parceli št. 300/3
k.o. Bilje. Kanal se je očistil in sprostil v skupni dolžini 130 metrov. Poleg kanala se je
naredila vzporedna dostopna pot, katera bo omogočala lažje in hitrejše čiščenje odtočnega
kanala.
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Vodooskrba Obale in Krasa – sestanek v Ljubljani

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo imeli župani Krasa in Obale dne 5.6.2012
sestanek glede projekta »Vodooskrba Obale in Krasa«, kjer smo se dogovorili za delitev
projekta na dve fazi oz. dogovor glede projekta PVO -presoje vplivov na okolje.


Zbor občanov KS Bilje

Zbor krajanov KS Bilje je dne 8.6.2012 razpravljal o priklopu hišne kanalizacije na javno
kanalizacijo čistilne naprave ter o drugih aktualnih temah, podana pa je bila tudi
informacija o delu sveta tekočega mandata ter o predvidenem nadaljnjem delu sveta v
tekočem mandatu. Zbora se je udeležilo 77 krajanov.


4. seja Sveta županov kraških občin

Dne 13.6.2012 smo se v Ilirski Bistrici udeležili 4. seje Sveta županov kraških občin in
županov Obale na temo problematike projekta »Vodooskrba Obale in Krasa«.


ZOS – Ministrstvo za kmetijstvo

V prostorih Ministrstva za kmetijstvo je dne 14.6.2012 potekala 2. tematska seja
Predsedstva Združenja občin Slovenije. Na področju kmetijstva je bila predstavljena
sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, črpanje EU sredstev iz Programa razvoja
podeželja ter zaščita živali. Na področju okolja so bile na dnevnem redu sestanka
naslednje teme: cene komunalnih storitev, črpanje EU sredstev (kohezija),odlagališča
odpadkov
ter
problematika
izdajanja
soglasij
ob
sprejemanju
OPN-jev.


Mladi talenti

Na Mirenskem gradu je dne 14.6.2012 potekala že 7. prireditev »Mladi talenti« – glasbeni
nastop učencev glasbenih šol iz Občine Miren-Kostanjevica, katere pokrovitelj je občina.
Priznanja za odlične uvrstitve na glasbenih tekmovanjih in simbolično darilo sta prejela
Jani Leban iz Lipe in Ana Cotič iz Mirna. Glasbeno šolo Nova Gorica v šolskem letu 2011/12
obiskuje 41 učencev iz naše občine, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz
Gorice pa 42 učencev. Obenem 8 učencev naše občine obiskuje Glasbeno šolo Sežana.
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Srečanje upokojencev občine v Biljah

Društvo upokojencev Bilje je dne 17.6.2012 v Biljah v Domu krajanov Negovan Nemec
organiziralo tradicionalno srečanje društev upokojencev Občine Miren-Kostanjevica.


Otvoritev novih mrežnikov KGZ Bilje

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Sadjarskem centru Bilje je dne 19.6.2012
potekala prireditev, na kateri so otvorili nove mrežnike, potekal pa je tudi voden ogled
pridelovalnih površin Sadjarskega centra in Drevesnice ter demonstracija kmetijske
mehanizacije.



Skupščina Kraških vodovodov

Dne 21.6 2012 je na sedežu družbe Kraški vodovod d.o.o. potekala skupščina podjetja. Na
njej se je obravnavalo letno poročilo za leto 2011, ki prvič v zgodovini izkazuje izgubo.
Skupščina je odločila, kako naj se ta izguba, ki izvira predvsem iz dejavnosti izvajanja
dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, sanira. Glede na to, da so cene
komunalnih storitev zamrznjene, obstaja isti rizik tudi v letošnjem letu. Skupščina je
obravnavala še poslovni načrt za 2012, spremembo organizacijske sheme podjetja,
imenovala je revizijsko hišo za revizijo poslovanja in obravnavala poročilo o delu
nadzornega odbora. V prihodnje čaka občine ustanoviteljice sprememba odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.


Projekt INTERBIKE

V okviru projekta »Čezmejne intermodalne kolesarske povezave« z akronimom »Inter Bike«
je izbran izvajalec del – CPG d.d. nadaljeval z ureditvijo kolesarskih poti in sicer na odseku
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proti Cerju. Uredilo se je dva odseka ceste, v skupni dolžini 980 metrov. Uporabljena je
bila metoda reciklaže makadamskih poti.
Po projektu je predvidena tudi označitev in signalizacija kolesarskih poti v zadnjem letu
projekta – leta 2014. Potrebno bo tudi izbrati skupen logo – znak za označitev kolesarskih
poti urejenih v sklopu projekta Interbike.

Razpisi in javna naročila:
-

Vrtec Opatje selo

Občina je razpisala oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo gradnje:
Izgradnja vrtca Opatje selo (pasivne stavbe). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na
Portalu javnih naročil dne 28.05.2012. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 04.07.2012
na sedežu občine.
-

Šolski prevozi

Občina je razpisala oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni
objavi za izvedbo storitve: Izvajanje prevozov učencev na območju Občine MirenKostanjevica v šolskem letu 2012/2013 na okolju prijazen način. Obvestilo o naročilu je
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14.06.2012. Javno odpiranje ponudb je
predvideno dne 04.07.2012.
-

Licitacija - šola Opatje selo

Občina je po pridobitvi obnovljene cenitve dne 8.6.2012 objavila javno dražbo za prodajo
nepremičnin v lasti Občine Miren-Kostanjevica. Predmet dražbe sta stavba šole oz. vrtca
Opatje selo in igrišče. Izklicna cena znaša 200.000 EUR. Javna dražba bo potekala na občini
dne 28.6.2012.
-

PGD PZI – Orehovlje

Razpisali smo izdelavo projektov PGD, PZI za izgradnjo mrliške vežice v Orehovljah po
idejni zasnovi.
-

PGD PZI Kanalizacija Bilje

V izvajanju je razpis za izbor projektanta za PGD, PZI za fekalno in meteorno kanalizacijo
ter rekonstrukcijo vodovoda za Bilje (Počivala, Pristava, Bilje-Laz).
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-

Kali in vodnjaki – izbran izvajalec, ki bo uveden v delo

Dne 22.6.2012 smo v delo uvedli izbranega izvajalca del na razpisu za obnovo vodnjakov in
kalov - Rupena d.o.o. Ljubljana. Istočasno smo sklenili pogodbo o nadzoru z Domus AG –
Aleksander Gorjup s.p.
V pripravi je razpis za investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Miren in razpis za izbor
izvajalca za obnovo prostorov KS Bilje.
Zlatko Martin Marušič
Župan
Miren, 27.6.2012
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