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

ZA OBDOBJE OD 18.9.2012 DO 29.10.2012 
 

 

 Svet regije 
 

V Kanalu je dne 21.9.2012 potekala 50. seja Sveta regije Severne Primorske (Goriške 
statistične regije). Na seji je bilo predstavljeno redno poročilo o izvajanju aktivnosti na 
projektu R CERO Nova Gorica, predstavljeno je bilo ustanavljanje razvojnega sveta regije in 
sicer sprejem Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije in predlog skupne liste kandidatov. Obenem smo bili člani sveta seznanjeni z 
začetkom priprave RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za programsko obdobje 
2014-2020, potrjevali smo sklep o pripravi RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 
za programsko obdobje 2014-2020, potrjevali koordinatorje razvojnih področij ter pregledali 
osnutek programa priprave RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za programsko 
obdobje 2014-2020. RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica nam je predstavila tudi 
povzetek stanja prijav po občinah v okviru 6. Javnega poziva RRP. 
 

 Dan miru na Cerju 
 

Dne 22.9.2012 smo ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju skupaj z 
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami (KODVOS) organizirali Vseslovensko 
zborovanje za mir ob mednarodnem dnevu miru. Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik RS dr. Danilo Türk. V kulturnem programu so sodelovali: Policijski orkester, 
Pevski zbor Srečko Kosovel, Otroški pevski zbor OŠ Miren, Klub mladih tigrovcev in dijaki 
Dramsko-gledališke gimnazije Nova Gorica. V sklopu prireditve smo v pomniku otvorili 
razstavo o 1. svetovni vojni, ki jo je pripravil Muzej novejše zgodovine. Obenem smo 
uradno predali namenu dostopno pot ter in razgledno točko na Cerju, ki sta bili urejeni v 
okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.  
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 Okusi meje – Gusti di Frontiera 
 

V Gorici (I) se je dne 27.9.2012 pričela večdnevna kulinarična prireditev »Obmejni okusi – 
Gusti do frontiera«, na kateri je bilo prisotnih preko 300 stojnic iz številnih drţav. 
Osrednje prizorišče je bila »Vas prijateljstva« na Travniku, kjer se je predstavilo tudi šest 
slovenskih obmejnih občin, med njimi tudi ponudniki iz Občine Miren-Kostanjevica. 
Prireditev smo uradno otvorili vsi slovenski goriški ţupani (bivša MONG), skupaj z goriškim 
ţupanom Romolijem.  
   

 Praznik Občine Miren-Kostanjevica (3. oktober) 
 
Otvoritev prostorov DU Miren, DŽ Miren-Orehovlje 
 
Dne 5.10.2012 je pred pošto v Mirnu potekala otvoritev prostorov Društva upokojencev 
Miren in Društva ţena Miren-Orehovlje. Dogodek je sovpadal s praznovanjem 60. letnice 
Društva upokojencev Miren in 20. letnice Aktiva kmečkih ţena Miren-Orehovlje. Med 
slavnostnimi govorniki je nastopila tudi dr. Mateja Koţuh Novak, predsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenije. 
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Otvoritev investicije Lasec-Breg 
 
Istega dne, 5.10.2012 ob 17.00 uri, smo skupaj s KS Miren pripravili otvoritev investicije 
»Kanalizacija in vodovod na Bregu in Lascu«, za katero smo pridobili 628.000 EUR sredstev 
iz evropskih virov. 
 

  

 
 

 
Slavnostna seja občinskega sveta 
 
Na slavnostni seji občinskega sveta dne 5.10.2012 smo predvajali DVD o jubilantih v občini, 
le-tem pa smo podelili tudi plakete. Letošnji jubilanti so: 

- 90 let nogometa v Mirnu – ND Adria tudi 55 let neprekinjenega delovanja 

- 90 let čevljarstva v druţini Petejan 

- Društvo upokojencev Miren – 60 let 

- Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu – 60 let  

- Jamarsko društvo Temnica – 35 let  

- Društvo upokojencev Bilje – 30 let  

- Športno društvo Fajti hrib – 30 let  

- Aktiv ţena Miren-Orehovlje – 20 let 

- Chorus – 15 let delovanja. 
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Slavnostna akademija - 90 let nogometa, 90 let čevljarstva  
 
V reţiji Elvire Brumat Medvešček je v prireditvenem šotoru v Mirnu dne 6.10.2012 potekala 
slavnostna akademija ob 90. letnici nogometa v Mirnu in 90. letnici čevljarstva v druţini 
Petejan. Ob tej priloţnosti so bile podeljene tudi plakete in zahvale zasluţnih članom in 
posameznikom. V popoldanskem času je v šotoru potekala trţnica domačih dobrot in 
izdelkov, zvečer pa še zabavni program. 
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Revija pevskih zborov Občine Miren-Kostanjevica 
 
V nedeljo, dne 7.10.2012 smo prvič organizirali revijo pevskih zborov iz občine. Povabilu k 
sodelovanju na prireditvi se je odzvalo vseh sedem pevskih zborov, ki so v občini 
registrirani v okviru društev: 

- Pevsko društvo Anton Klančič Miren 

- Vokalna skupina Glas Bilje 

- Vokalna skupina Chorus '97 

- Društvo ţena Miren-Orehovlje 

- KUD Roţmarin Temnica 

- PD Kras Opatje selo 

- TD Dren – pevski zbor Zarja. 
Zaradi lastnih organizacijskih teţav na prireditvi niso nastopili otroški pevski zbori (Kras 
Opatje Selo, Društvo Glas Bilje, OŠ Miren). 
 

  
 

  
 
 

 Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa – sestanek županov na Cerju 
 

V Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju je dne 8.10.2012 potekala 5. redna seja 
Sveta ţupanov za pripravo projekta OP ROPI »Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in 
Krasa«. Soglasno je bilo dogovorjeno, da se podpiše Aneks k pogodbi o pripravi, izgradnji, 
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financiranju, obratovanju in upravljanju projekta »OR ROPI za obdobje 2007-2013 – Oskrba 
prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa« in da se pristopi k pripravi oz. uskladitvi aneksov 
k izvajalskim pogodbam in pripravi sofinancerskih pogodb ter izpeljavo projekta z enotno 
vlogo pod pogojem, da se pravočasno spremeni Uredba v tem delu. 

 

        
 

 Gledališka predstava na Cerju 
 

V okviru praznovanja občinskega praznika smo dne 10.10.2012 v Pomniku braniteljem 
slovenske zemlje na Cerju organizirali gledališko predstavo »Kobarid '38 – Kronika 
atentata« v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta. 
 

  
 

 Predstavitev knjige Jaguar Jožeta Kogoja 
 

Dne 12.10.2012 smo v poslovni stavbi Lyra v Mirnu skupaj z avtorjem Joţetom Kogojem 
pripravili predstavitev njegove monografije »Jaguar Joţeta Kogoja: zgodba o vztrajnosti«, 
ki jo je občina delno sofinancirala. 

 

 Korespondenčna seja Sveta regije 
 
Dne 12.10.2012 je na pobudo naše občine potekala 51. korespondenčna seja Sveta regije 
Severne Primorske (Goriške statistične) regije. V okviru IN RRP 2012-2014 smo predlagali 
zamenjavo prvotno pripravljenega projekta (Kulturno upravni center – 2. faza – 1. etapa) z 
novim prioritetnim projektom (Kulturno upravni center – 2. faza – 3. etapa). 
 

 Sestanek goriških županov 
 

Na MONG je dne 17.10.2012 potekal sestanek ţupanov novogoriške in okoliških občin. Na 
dnevnem redu sestanka so bile naslednje teme: 
- Predhodna obdelava odpadkov na odlagališču – RCERO Nova Gorica; 
- Informacija o ceni odlaganja in odvoza odpadkov; 
- Izdaja soglasij za zaposlovanje v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica; 
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- Sofinanciranje Ambulante za zdravljenje odvisnosti; 
- Sofinanciranje študija gerontologije na LUNG; 
- Informacija glede razpisa za koncesijo za zavetišče za ţivali; 
- Predstavitev predloga lokalnega informativnega programa na GO Tv; 
- Sofinanciranje knjiţice o partizanskem zdravniku dr. Aleksandru Gala-Petru; 
- Dogovor glede novoletnega sprejema ţupanov – 17.12.2012; 
- Predlog bolnišnice glede donacije občin za nakup opreme na Odseku za bolezni dojk; 
- Regionalno srečanje ţupanov in gospodarstvenikov Goriške regije z Veliko Britanijo – 
24.10.2012. 
 

 Obisk Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica  
 

Dne 17.10.2012 so našo občino obiskali predstavniki Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Nova Gorica, ki zdruţuje tudi občane naše občine. Ob sprejemu na občini so 
pohvalili urejenost javnih površin in prostorov za invalide (slepe in slabovidne) v občini ter 
podali priporočila za dodatne izboljšave. 
 

 Certifikat – Zlati kamen 

Občina Miren-Kostanjevica je dne 18.10.2012 prejela certifikat ISSO Informacijski sistem 
slovenskih občin Zlati kamen za doseganje standarda dobrega ţivljenja. Planet GV ga 
podeljuje občinam, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven ţivljenja, torej jih 
odlikujeta solidna in uravnoteţena stopnja doseţenega razvoja. Izhodišče za podelitev 
certifikata so konkretni in merljivi statistični, finančni in gospodarski podatki, pridobijo pa 
ga občine, ki sodijo po skupni vrednosti teh kazalnikov v zgornjo tretjino med vsemi 
občinami v Sloveniji, obenem pa nimajo izrazitih šibkih točk.  

 Podpis sporazuma z društvi 
 
Dne 19.10.2012 smo skupaj z Ustanovo Fundacijo BIT Planota na občini organizirali podpis 
sporazuma med društvi in drugimi nevladnimi organizacijami ter občino. Sporazum je 
namenjen razvoju tesnega in enakopravnega sodelovanja pri izboljševanju ţivljenja občank 
in občanov ter predstavlja skupno zavezo vseh za: 
- spodbujanje in podporo prostovoljstvu v lokalni skupnosti, 
- partnersko sodelovanje pri zagotavljanju višje kakovosti ţivljenja občanov in občank, 
- skupno oblikovanje lokalnih politik, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij. 
K sporazumu je na dan podpisa pristopilo veliko občinskih in medobčinskih društev, ostala 
društva pa imajo moţnost pristopa k podpisu sporazuma kadarkoli v okviru uradnih ur 
občinske uprave. 
 
 

Zlatko Martin Marušič 
Ţupan 

Miren, 29.10.2012 
 


