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

ZA OBDOBJE OD 17.7.2012 DO 17.9.2012 
 

 

 Mikrobiološki preizkusi vzorcev vode v juliju 2012 
 

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica vsako leto opravi mikrobiološke preizkuse 
vzorcev površinskih voda v Občini Miren-Kostanjevica. 17.7.2012 so vzorčili vzorce reke 
Vipave odvzete pri jezu, pri Šelu in pred drţavno mejo ter vzorec reke Vrtojbice odvzet 
pod mostom. Rezultati vzorčenja so pokazali, da je vzorec odvzet na reki Vipavi, pri Šelu 
skladen z mejno vrednostjo oziroma priporočili IVZ, ostali vzorci pa se ne skladajo z 
mejnimi vrednostmi oz. priporočili IVZ. Odkloni so na račun neustreznih vrednosti 
Escherichie coli in enterokokov v vzorcih vode.  
 

 Minister za kmetijstvo – suša 
 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič si je dne 22.8.2012 v Sadjarskem centru v 
Biljah ogledal škodo zaradi posledic suše ter »oazo« na Sadjarskem centru in Biotehnični 
fakulteti. 
 

 
 

 Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu 
 

Po zaključenih vseh delih je bil dne 23.08.2012 izveden tehnični pregled kanalizacije, 
vodovoda in javne razsvetljave na Lascu in Bregu v Mirnu. Komisija je po pregledu 
dokumentacije in objekta ugotovila nekaj pomanjkljivosti, katere je izvajalec odpravil. 
Upravna enota nam je dne 17.09.2012 izdala uporabno dovoljenje.  
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 Gasilsko vozilo Kostanjevica na Krasu 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu je dne 25.8.2012 prevzelo novo 
gasilsko vozilo. PGD Kostanjevica na Krasu je razvrščeno v III. kategorijo prostovoljnih 
gasilskih društev in kot tako je nujno potrebovalo tipizirano osnovno vozilo za intervencije 
na poţarih objektov ter prijavo na razpise Ministrstva za obrambo. Novo gasilsko vozilo je 
opremljeno kot osnovno operativno vozilo GVC 16/25 ter dodatno kot gasilsko vozilo za 
gozdne poţare GCGP-1. 

 

 Usklajevanje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – prostorski plan 
 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo se dne 28.8.2012 udeleţili sestanka na temo 
usklajevanja glede prostorskega plana občine. Ministrstvu smo predali elaborat, ki ga je 
pripravilo podjetje Locus d.o.o. z naslovom Strokovne podlage za utemeljevanje posegov 
na kmetijska zemljišča v postopku izdelave občinskega prostorskega načrta – Prikaz 
izvzetih posegov na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Mnenja kmetijsko 
svetovalne sluţbe. 

 

 ZOS predsedstvo – priprave programov 
 

Dne 29.8.2012 smo na seji predsedstva Zdruţenja občin Slovenije skupaj z regionalnimi 
razvojnimi agencijami Slovenije pričeli s pripravo regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2014-2020. 

 

 1. dan šole 
 

Dne 3.9.2012 smo ob prvem šolskem dnevu obiskali vse prvošolčke in jim zaţeleli srečno in 
uspešno na njihovi poti učenja. 
 

 
 

 Sestanek županov 
 
Na sestanku ţupanov novogoriške in okoliških občin dne 3.9.2012 v Novi Gorici nam je bilo 
predstavljeno poročilo o sredstvih, ki so na letni ravni namenjena za zavetišče za ţivali. 
Nadalje sta bila predstavljena dogovor glede izpada reke Vipave in Korna iz načrta 
poplavne ogroţenosti drţave in dogovor glede priprave na prireditev Obmejni okusi – »Gusti 
di frontiera« 2012, ţupan Občine Šempeter-Vrtojba pa nam je predstavil informacijo o 
ureditvi prostorov podruţnične glasbene šole v Šempetru. 
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 Popis škode v kmetijstvu – prijava 
 

Imenovana komisija, sestavljena iz predstavnikov Odbora za kmetijstvo, občine in  
Kmetijsko svetovalne sluţbe Bilje je ocenila škodo po poletni suši v kmetijstvu. Ocenila je 
škodo po kulturah in katastrskih občinah ter maksimalni procent poškodovanosti. Občina je 
popis dne 5.9.2012 posredovala na Ministrstvo za obrambo, Upravo za zaščito in reševanje. 
 

 Zbor krajanov Temnica-Novelo 
 
Na zahtevo krajanov naselij Temnica in Novelo smo dne 7.9.2012 v Temnici sklicali zbor 
občanov. Na dnevnem redu so bile naslednje točke: 

 Odstranitev oreha v Temnici  

 Predstavitev pokopališkega načrta 

 Obnova kalov, lokve in vodnjakov  

 Reţim zbiranja odpadkov ob postavitvi ekološkega otoka v  Temnici 

 Vzpostavitev prvotnega stanja poti v Novelu 

 Pobude in vprašanja.  
Zapisnik sestanka bo predstavljen na naslednji seji občinskega sveta. 
 

 Mednarodni obrtni sejem v Celju 
 
Dne 13.9.2012 smo se v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju udeleţili problemske 
konference slovenskih občin  »Moţnosti novih modelov pri financiranju evropskih projektov 
občin«, kjer je tekla razprava o potrebnih spremembah v financiranju občin, o tem, koliko 
je Slovenija uspešna pri črpanju evropskih sredstev, kaj je še odprto so konca leta 2012 in 
o pogledu na novo finančno perspektivo 2012-2020. Predstavljene so nam bile drţavne 
investicijske prioritete v novi finančni perspektivi, modeli javno-zasebnega partnerstva s 
sofinanciranjem iz sredstev EU ter pogled potencialnih zasebnih investitorjev na tovrstno 
sodelovanje z občinami. 
 

 Promocija poklicev 
 
Območna obrtno – podjetniška zbornica Nova Gorica je ob podpori vseh občin oţje Goriške 
regije dne 13.9.2012 in 14.9.2012 pripravila promocijo poklicev za devetošolce. V prostorih 
Mestne občine Nova Gorica so se predstavile poklicne šole in sekcije, ki delujejo v okviru 
novogoriške obrtne zbornice s svojimi programi. Prireditve se je udeleţilo več kot 500 
osnovnošolcev, ki se bodo v letošnjem šolskem letu odločali o poklicni smeri. Devetošolci 
OŠ Miren so se predstavitve udeleţili v petek, 14.9.2012. S prireditvijo so mladim ţeleli 
predstaviti poklice, za katere primanjkuje dobrih kadrov in nudijo večjo moţnost 
zaposlitve. Izpostavili so mojstrske poklice, kot so na primer mizar, varilec, inštalater, 
kovinar in druge. Dejstvo je namreč, da teţnje po doseganju čim višje izobrazbe vplivajo 
na to, da primanjkuje ustrezno usposobljenih mojstrov, ki bi jih potrebovali obrtniki in 
podjetniki, ki so pomemben nosilec gospodarskega razvoja v regiji. Dijaki so izpostavili 
ţeljo, da bi bilo organiziranih več predstavitev poklicev, da bi lahko tako dobili prave 
informacije, ki bi jim bile v pomoč pri odločanju o poklicni bodočnosti. Tako so šole pozvali 
k večjemu povezovanju s podjetniki in organiziranju tovrstnih prireditev.  
 

 Seja predsedstva ZOS in SOS 
 
Na 2. skupni seji predsedstva Zdruţenja občin Slovenije in predsedstva Skupnosti občin 
Slovenije dne 14.9.2012 na Vačah (geometrijsko središče Slovenije) je bila na dnevnem 
redu povprečnina za leti 2013 in 2014, zagotavljanje financiranja občin ter problemi 
komunikacije med drţavo in občinami zaradi reorganizacije vlade v letošnjem letu. Dobili 
smo informacijo, da povprečnina za leti 2013 in 2014 še ni dorečena. 
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 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – sestanek na temo Cerja 
 
Dne 14.9.2012 nas je sprejel minister za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport dr. Ţiga 
Turk s sodelavci. S predstavniki veteranskih organizacij smo mu predstavili izgradnjo in 
vsebinsko zasnovo Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Izrazili smo ţeljo, da bi 
bila drţava aktivno soudeleţena pri statusu in vrednotenju. Minister je pozitivno vzel na 
znanje, da je občina ţe vključila vrednotenje tega pomnika v nekatere evropske čezmejne 
projekte in je pozitivno ocenil vključitev Pomnika na Cerju v okvir pobud Poti miru, pa tudi 
sodelovanje z Muzejem novejše zgodovine. Poudaril je, da drţava lahko sodeluje pri 
številnih pobudah in nakazal moţnost, da se začne postopek za zagotovitev pomniku 
statusa javne kulturne infrastrukture, morda tudi za vpis v seznam ţive dediščine.  
 

 Asfaltiranje – preplastitev dela odseka LC Miren-Vrtoče 
 
Dne 6.7.2012 je bilo na portalu javnih naročil objavljeno NMV naročilo male vrednosti za 
rekonstrukcijo in asfaltacijo dela odseka LC 259031 Miren – Vrtoče. Na razpis so se prijavili 
trije ponudniki, vsi trije so izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz razpisa. Na podlagi 
najniţje cene smo izbrali ponudnika CPG Nova Gorica, s katerim je bila dne 22.8.2012 
sklenjena pogodba. Dela so ţe zaključena. 
 

    
 

 Mrliška vežica Orehovlje  
 
Dne 2.7.2012 je bilo oddano povabilo k oddaji ponudbe (evidenčni postopek) za izdelavo 
PGD, PZI za objekt Mrliške veţice v Orehovljah. Povpraševanje smo poslali štirim 
ponudnikom. Ponudbo smo prejeli od dveh ponudnikov. Obe sta bili popolni in pravočasni. 
Niţja je bila ponudba od ponudnika ARB d.o.o., Orehovlje 42B, 5291 Miren, s katerim je 
dne 27.8.2012 KS Orehovlje podpisala pogodbo. Predmet pogodbe so PGD in PZI projekti, 
vključno s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij ter gradbenega dovoljenja. Rok izdelave je 
osem mesecev.  

 

 Kraški gadje na Triglav 
 
Osem »kraških gadov« - predstavnikov osmih občin je v avgustu v sedmih dneh prehodilo 
pot od Sesljana do Triglava. K sodelovanju so povabili tudi ţupane primorskih občin, ki smo 
z njimi podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju, planinci pa so na vrhu Triglava 
razvili vseh osem občinskih in slovensko zastavo. 
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 Požarna ogroženost 
 
Zaradi velike suše je bila na območju Občine Miren-Kostanjevica cel mesec avgust 
razglašena velika poţarna ogroţenost naravnega okolja. Prepovedano je bilo kuriti, seţigati 
ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki 
lahko povzročijo poţar. Izvajal se je poostren nadzor in poţarne straţe. 
 

 Projekt Vodooskrba Krasa in Obale 
 
V okviru projekta Vodooskrba Krasa in Obale smo na podlagi projektne dokumentacije v 
fazi sklepanja sluţnostnih pogodb z lastniki zemljišči, na katera bo posegal projekt. 
 

 Projekt Odvajanje in čiščenje porečja Soče (CČN ob Vrtojbici) 
 
V okviru projekta Odvajanje in čiščenje porečja Soče (CČN ob Vrtojbici) je bila s strani 
podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. dne 28.8.2012 oddana vloga za 
pridobitev pomoči kohezijskega sklada 2007-2013. Vloga ja bila dopolnjena dne 7.9.2012. 
Trenutno smo v fazi sklepanja sluţnostnih pogodb z lastniki zemljišč za potrebe 
kanalizacijskega sistema v Mirnu in Orehovljah. 
 

 Sanacija jezu v Biljah - Hidrotehnik 
 

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d. je kot izvajalec obvezne drţavne javne sluţbe 
s področja urejanja voda na območju povodja reke Soče v mesecu juliju izvedel sanacijo 
poškodbe jezu v Biljah. Celovita sanacija jezu je predlagana v plan vodnega sklada, v sklop 
investicijsko vzdrţevalnih del.  

 Projekt LivingFountains - zaključen prvi sklop investicij 
 
V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 
2007-2013, smo uspešno izvedli obnovo vodnjakov v Biljah, Temnici, Orehovljah ter v 
Kostanjevici na Krasu, obnovili smo vodni zbiralnik v Koritih na Krasu in Kal v Novi vasi. V 
oktobru bo izvedeno tlakovanje površine okoli vodnjaka v Biljah. Kal in dva vodna 
zbiralnika na Lokvici bomo obnovili prihodnje leto. 

Temnica Orehovlje Nova vas Kostanjevica na Krasu 
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Bilje     Kostanjevica na Krasu 

   
Temnica     Korita na Krasu 

    
 Orehovlje    Nova vas 
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 Projekti LivingFountains, CroCTaL ter ISO-PA 
 
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli Sklep o višini 
sofinanciranja za dodelitev sredstev drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske 
teritorialne politike v okviru Operativnega programa Slovenija – Italija 2001-2013 za vse tri 
projekte. 
 

 DOLB Miren - kotlovnica na lesno biomaso 
 

Koncesionar, podjetje TOP LES ENERGIJA D.O.O. iz Tolmina, zaključuje z objektom 
kotlovnice. Začel je z izdelovanjem povezovalnih toplovodov za predvidene objekte, kateri 
naj bi se priključili na kotlovnico (stara občina-KS Miren). 
 
 
Javna naročila: 
 

 Kanalizacija Bilje – odpiranje 
 
Dne 29.06.2012 je bilo na portalu javnih naročil objavljeno JN za Izdelavo projektne 
dokumentacije PGD in PZI: Fekalna in meteorna kanalizacija ter rekonstrukcija vodovoda 
Bilje. 01.08.2012  je potekalo javno odpiranje prejetih ponudb za izvedbo storitve: Izmed 
trinajst prejetih ponudb smo izbrali ponudnika: IPSUM d.o.o. ljubljanska cesta 72,1230 
Domţale in sicer v višini 23.952,00 EUR.  
 
 

 Kanalizacija Opatje selo 
 
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013       
je bil dne 10.08.2012 izveden evidenčni postopek za izvedbo storitve: izdelava projektne 
dokumentacije PGD in PZI: Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda naselja Opatje selo 1. 
Faza. Izmed štirih prejetih ponudb smo izbrali ponudnika: Klima 2000 d.o.o.,Prvomajska 
ulica 37,5250 Solkan in sicer v višini: 6.265,58 EUR. Predvideni roki za izvedbo storitve so: 

- Projekt PGD 28.12.2012 
- Projekt PZI 28.02.2013 

 
 

 Čistilna naprava Opatje selo 
 
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013       
je bil dne 08.08.2012 izveden evidenčni postopek za izvedbo storitve: izdelava projektne 
dokumentacije PGD: Čistilna naprava Opatje selo. Izmed štirih prejetih ponudb smo izbrali 
ponudnika: Plan R d.o.o., Bevkova 9, 5270 Ajdovščina in sicer v višini: 7.678,08 EUR. 
Predvideni rok za izvedbo storitve je 4 mesece od dneva sklenitve pogodbe. 
 
 

 Vrtec Opatje selo 
 

Razpis za izbor izvajalca smo zaradi previsoke ponudbene cene razveljavili. V mesecu 
avgustu smo izbrali strokovnjaka za pasivno gradnjo, ki v sodelovanju s projektantko 
racionalizira projektno dokumentacijo za gradnjo vrtca Opatje selo.  
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 Prenova objekta KS Bilje 
 
Objavljen na portalu javnih naročil št. NMV208/2012, z dne 22.8.2012, po postopku oddaje 
NMV. Postopek odpiranja ponudb je bil dne 7.9.2012 ob 9:30 uri v sejni sobi Občine Miren-
Kostanjevica. Prejeli smo osem ponudb, ki so v postopku ocenjevanja.   
 
 
 

Zlatko Martin Marušič 
Ţupan 

Miren, 18.9.2012 
 


