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

ZA OBDOBJE OD 23.6.2012 DO 16.7.2012 
 

 

 Seja – Kraški vodovod Sežana 
 

Dne 26.6.2012 je v Sežani potekala 10. seja Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana d.o.o., na kateri smo pregledali prispele prijave za direktorja javnega 
podjetja. Po razgovoru s kandidati je svet za v.d. direktorja za obdobje enega leta 
imenoval Petra Fabianija. 
 

 Srečanje županov in vodstva TŠC 
 

Dne 28.6.2012 je na sedežu TŠC potekalo srečanje županov goriških občin in vodstva 
Tehniškega šolskega centra na temo investicije MIC-TŠC Nova Gorica, združevanja poklicnih 
in strokovnih šol na Goriškem in sodelovanja TŠC in občin v prihodnosti. 
 

  Svet regije 
 
V Tolminu je dne 29.6.2012 potekala 48. seja Sveta regije Severne Primorske (Goriške 
statistične regije). Na dnevnem redu je bilo redno poročilo o izvajanju aktivnosti na 
projektu R CERO Nova Gorica ter predstavitev stališč in nadaljnjih predvidenih korakov s 
strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v povezavi s spremembami na projektu 
(pridruževanje občin) ter v povezavi s pridobitvijo odločbe o sofinanciranju investicije s 
sredstvi EU. Ministrstvo je zastopal Leon Behin, o projektu pa je poročal vodja projekta R 
CERO NG Mitja Trtnik. Nadalje smo se seznanili z dopolnitvami Izvedbenega načrta 
regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 
2012-2014 (IN RRP 2012-2014) ter nadaljnjim postopkom potrjevanja IN RRP 2012-2014. 
Pregledali in potrjevali smo Poročilo o delu RRA Severne Primorske-MRRA za leto 2011, 
predstavnik RRA pa nam je predstavil tudi predloge skupnih regijskih projektov. 
 

 Sestanek s predstavniki DRSC 
 
Na občini smo se dne 12.7.2012 sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Direkcije RS za ceste, ki so nam zagotovili, da so izdelane projektne naloge, ki naj 
bi bile potrjene v mesecu avgustu in nato naročilo za projekte PGD PZI za Krožišče »Križ 
Cijan« in rekonstrukcijo dela ceste med Opatjim selom in Kostanjevico. 
 

 
Razpisi in javna naročila: 
 

- Vrtec Opatje selo 
 

Dne 4.7.2012 je na občini potekalo javno odpiranje ponudb javnega naročila po odprtem 
postopku za izvedbo gradnje: Izgradnja vrtca Opatje selo (pasivne stavbe). Prejeli smo dve 
ponudbi, ki sta v pregledu. 
 

- Licitacija - šola Opatje selo 
 
Na javno dražbo stavbe šole oz. vrtca Opatje selo in igrišča dne 28.6.2012 se ni prijavil 
noben interesent. Dražbo bomo ob zakonsko dovoljenem znižanju izklicne cene v kratkem 
ponovili. 
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- Rekonstrukcija in asfaltiranje LC 259031 Miren-Vrtoče 
 

V izvajanju je razpis za izvajalca del za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalne ceste 259031 
Miren-Vrtoče. 
 

 
- Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren 

 
Na osnovi popisov del in dogovorov z vodstvom OŠ Miren smo  razpisali evidenčni postopek 
za investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Miren. Pozvali smo štiri ponudnike, ponudbo pa sta 
oddala le dva ponudnika. Z ozirom na razpoložljiva sredstva v proračunu in na podlagi 
ponudb ter nujnosti izvedbe del smo skupaj z vodstvom OŠ Miren izbrali ponudnika in obseg 
del. Izvajalec del bo Obrtnik z.o.o. Nova Gorica. Obseg del: 

- OŠ Miren  

 Sanacija tlaka v telovadnici 

 Popravilo strehe – puščanje 
- OŠ Bilje 

 Sanacija igralnice – menjava tlaka in slikopleskarska dela 

 Ureditev stopniščne ograje 
- VVO Kostanjevica 

  Sanacija stropa in razsvetljave v jedilnici ter slikopleskarska dela 

 Dokončanje ograje med vrtcem in OŠ Kostanjevica 
 
 

- Projekt »Obnova vodnjakov in kalov« - »Living fountains« 
 

V izvajanju so naslednji objekti: 
- Korita na Krasu – vodni zbiralnik -  izvajajo se gradbena dela (rušitvena, odbijanje 

ometa, ometavanje, …) 
-  

   
 

- Kostanjevica na Krasu – vodnjak ob farožu – v izvajanju so gradbena dela (čiščenje, 
odbijanje slabega ometa, …) 

- Temnica – kamniti vodnjak – v izvajanju so gradbena dela (čiščenje, pranje sten, 
sanacija fug,…) 

- Nova vas  - kal – v izvajanju so gradbena dela (čiščenje, …) 
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- Orehovlje  - vodnjak v križišču – restavratorska dela se bodo začela izvajati na 
samem mestu vodnjaka –predviden začetek del v tednu od 16.7. dalje 

- Bilje – vodnjak na klanci – izvajajo se pripravljalna dela – zapora ceste, predviden 
začetek del z dne 16.7.2012, gornji del vodnjaka se bo demontiral in odpeljal v 
delavnico 

  
- Cerje – vhodna ploščad – donatorska mesta  
 

Izvedli smo razširitev ploščadi pred vhodom v sam objekt. Na levo in desno stran obstoječe 
ploščadi smo razširili polje za cca 4m (podložna plošča), kar pomeni, da smo pridobili  šest 
polj (6x98) za donatorska mesta. V tej fazi smo v zgornje polje položili še 73 donatorskih 
plošč, tako da imamo sedaj položenih skupaj že 297 plošč – donatorjev, pripravljenega 
prostora je še za cca 500 plošč. 
 

  
 

- DOLB Miren - kotlovnica na lesno biomaso  
 

Koncesionar podjetje TOP LES ENERGIJA D.O.O. iz Tolmina je po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja začel z pripravljalnim deli – izkopi, prestavitvami infrastrukture (vodovod, 
elektrika in telekom) – napajanje zdravstvenega doma, ki se nahaja na mestu predvidenega 
objekta. Po danih informacijah s strani koncesionarja naj bi bila kotlovnica s toplovodi 
nared za sezono 2012/2013. 
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Zlatko Martin Marušič 
Župan 

Miren, 16.7.2012 
 


