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

ZA OBDOBJE OD 25.10.2012 DO 18.12.2012   
 

 
 

 Objavljeni javni razpisi  
 
Dne 25.10.2012 sta bila objavljena: Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih 
pomoči iz občinskega proračuna za l. 2012 (5.500 €) in Javni razpis za sofinanciranje 
prireditve ob občinskem silvestrovanju 2012 v občini Miren-Kostanjevica (1.500€) . 
 

 Sestanek županov 
 
Dne 26.10.2012 je na MONG potekal sestanek županov novogoriške in okoliških občin. Na 
dnevnem redu je bil dogovor o rešitvi problematike garancijskih  shem Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške. Obravnavali smo tudi predlog izračuna deležev plačil za 
stroške delovanja sklada in povečanje namenskega premoženja v Javni sklad občin 
ustanoviteljic za l. 2013, ter izhodišča za pripravo poslovnega in finančnega načrta za l. 
2013. Seznanjeni smo bili s poročilom o številu in višini odobrenih posojil za obdobje od 
2007 – 2012 po občinah ustanoviteljicah javnega sklada (spodaj prikazana tabela). 
 

OBČINA ZNESEK V EUR % ŠT.PREJEM. %2 

     BRDA 589.700 9,0 26 11,1 

KANAL 243.500 3,7 11 4,7 

MIREN-KOSTANJEVICA 771.500 11,8 26 11,1 

NOVA GORICA 3.704.100 56,8 134 57,3 

RENČE VOGRSKO 462.500 7,1 15 6,4 

ŠEMPETER-VRTOJBA 746.700 11,5 22 9,4 

 
6.518.000 100,0 234 100,0 

 
Na sestanku je bil predstavljen tudi projekt ''Poskus priprave strategije razvoja območja 
šestih občin s področja Goriške'', ki naj bi ga v sodelovanju z občinami pripravila 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
 

 Poplave 28. in 29. oktobra 2012 
 
Občino Miren-Kostanjevica je dne 27. oktobra 2012 v popoldanskih urah zajelo izredno 
močno deževje, kar je botrovalo velikim hudourniškim vodam ter posledično zalilo 18 
objektov. Narasla je tudi reka Vipava in 28. oktobra začela poplavljat na njenih običajnih 
mestih. Reka se je povzpela na višino 691 cm, kar je posledično pomenilo poplavitev še 
dodatnih 67 objektov. Skupno je poplavilo 85 objektov v Občini Miren-Kostanjevica.  
 
Glede na napovedi ARSO-ta in rdeči alarm za ponovne poplave dne 4.11. in 5.11.2012, je 
štab CZ Občine Miren-Kostanjevica postavil v pripravljenost vse ekipe CZ, od 19. ure v 
nedeljo 4.11.2012 do preklica. Preklic stanja pripravljenosti je bil sprožen ob 19. uri v 
ponedeljek 5.11.2012. Poverjeniki po krajevnih skupnostih so stanje reke neprestano 
opazovali ter ugotovitve sporočali štabu CZ. Iz terena smo ugotovili, da so občani opravili 
veliko samozaščitnih ukrepov, ki so botrovali večji varnosti občanov in varovanju imetja. Z 
nabavo in postavitvijo protipoplavnih vreč ter s čiščenjem in zagotovijo pretočnosti 
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meteornih voda okoli svojih bivališč so občani prispevali k pripravljenosti v svojih bivalnih 
okoljih. 
 
Za našo občino je bilo napolnjenih in razdeljenih skupno 2.100 protipoplavnih vreč. Za 
polnjenje vreč je bilo porabljenih 30 m3 peska. CZ Občine Miren-Kostanjevica je skupno 
oskrbela 132 objektov, v večini stanovanjskih objektov, kot tudi poslovne objekte. 

Razdeljevanj in popisovanje vreč na delilnih mestih 
 
V Občini Miren-Kostanjevica smo se na podlagi izkušenj pravočasne dostave odločili za 
delitev vreč na štirih delilnih mestih in sicer: Miren za kulturnim domom, Miren na »placu«, 
Bilje za Domom krajanov Negovan Nemec, Bilje pri cerkvi. V praksi smo še dostavili vreče v 
naselje Vrtoče in Orehovlje ter Miren Grabec in po centru Mirna. Vreče se bo naknadno 
dostavljalo bolnim, invalidnih in starejših osebam, ki nimajo možnosti lastnega prevzema. 
Popisali smo vse razdeljene vreče po naslovih objektov ter tako vzpostavili evidenco 
potencialno poplavno ogroženih mest v občini. 

Nastala škoda na objektih in javni infrastrukturi, v kmetijstvu in stroški intervencije 

I. ŠKODA NA OBJEKTIH IN JAVNI INFRASTRUKTURI 

1. nastala škoda na objektih: 294.559,17 EUR 

3. nastala škoda na javni infrastrukturi: 61.309,42 EUR 

SKUPAJ I. : 355.868,59 EUR 

  II. STROŠKI INTERVENCIJE-SANACIJE 
 1. stroški intervencije: 7.967,84 EUR 

2. stroški odvoza odpadkov:                          1.487,88 EUR  

SKUPAJ II.: 9.455,72 EUR 

  III. ŠKODA V KMETIJSTVU 
 2. škoda na zemljiščih: 55.130,13 EUR 

3. vodotoki 83.732,85 EUR 

SKUPAJ III.: 138.862,98 EUR 

SKUPAJ I.+II.+III.: 504.187,29 EUR 

 
Primerjava škode poplav po letih 
 

Leto 

kmetijstvo objekti javna infrastruktura 

SKUPNO 
kmetijska zemlj. pridelki stavbe ceste, poti, nasipi vodotoki 

2010      119.692,89 €      74.766,96 €       768.402,87 €          171.975,61 €   ni podatka       1.134.838,33 €  

2012       55.130,13 €                 -   €       294.559,17 €            61.309,42 €       83.732,85 €         494.731,57 €  

 
 

 Humanitarna pomoč ob poplavah 2012 
 
Imenovana komisija za dodelitev humanitarne pomoči (predstavnik Karitasa, Rdečega 
križa, občine, Centra za socialno delo in Uprave RS za zaščito in reševanje) je prejemala 
vloge za dodelitev humanitarne pomoči – za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev za 
prizadeto prebivalstvo ob poplavah do dne 23.11.2012. Iz Občine Miren-Kostanjevica smo 
prejeli 20 vlog. Komisija je Vladi RS predlagala, da se za 20 občanov naše občine nameni 
sredstva v višini 26.200 EUR in sicer v obliki materialne pomoči za nabavo hrane, kuriva, 
ozimnice, odej oz. oblačil (v obliki naročilnic). Prejeli smo informacijo, da je Vlada RS ta 
sredstva odobrila in sicer 11 prosilcev iz občine je prejelo naročilnice v znesku 12.200 EUR 
preko Rdečega križa, 9 prosilcev iz občine pa naročilnice v znesku 14.000 EUR preko 
Slovenske Karitasa. Rdeči križ je prejel dodatna sredstva (12.000 EUR za prizadete goriške 
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občine), ki jih po novem letu dodatno razdelil med socialno ogrožene, ki so bili prizadeti v 
poplavah. 
 

 Ocena škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah: SUŠA in POPLAVA 2012 

 
Osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da oškodovanec, ki je utrpel škodo v 
kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih razmer le-to lahko prijavi so: 
- Uprava Republike Slovenije mora izdati sklep o pričetku ocenjevanja škode, 
- oškodovanec mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID) in urejene 

GERK-e, 
- škoda po posameznem kmetijskem gospodarstvu se oceni le, če skupna površina 

prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha 
primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se po Uredbi o 
metodologiji za ocenjevanje škode šteje: 

o 1 ha njiv ali vrtov ali, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali, 4 ha 
pašnikov ali, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali, 0,2 ha 
drevesnic, trsnic ali matičnih hmeljišč ali, 8 ha gozdov ali, 5ha gozdnih plantaž 
ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 

- škoda na kmetijskih pridelkih se ocenjuje, če je uničene čez 30 odstotkov običajne 
letine kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem 
gospodarstvu. 

 
SUŠA 

 

Na podlagi Sklepa o pričetku ocenjevanja škode v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zaradi 
posledic suše v letu 2012, izdanega s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (št. 844-6/2012-308; 02.10.2012), so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 
obdelujejo kmetijska zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica in so utrpeli škodo 
zaradi posledic suše, lahko podali vloge o nastali škodi v kmetijstvu v tekoči kmetijski 
proizvodnji na pridelkih, na obrazcu: (Obrazec 2) – Ocena škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči. 
Tričlanska Občinska komisija za ocenjevanje škode v kmetijstvu je prejela in ocenila 38 
prijav škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih. 
Pri ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih je komisija ocenjevala odstotek uničenih 
pridelkov glede na običajno letino kmetijske proizvodnje kmetijskih pridelkov na 
posameznem kmetijskem gospodarstvu. 
Po navodilih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so bile ocenjene  prijave 
pravočasno in uspešno vnesene v spletno aplikacijo AJDA. Po vnosu vseh podatkov v 
navedeno aplikacijo smo pridobili naslednje informacije o nastali škodi zaradi suše: 

1. Višina škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih: 149.237,29 EUR. 
2. Zbirnik ocenjene škode po kulturah: 

 

Zap. Št. Kultura Pošk. površina (Ha) Oc. škoda (€) Povpr. pošk. (%) 

1 Čebula 0,10 245,96 40 

2 Grozdje belo za pred. 2,55 3.559,92 50 

3 Grozdje rdeče za pred. 7,70 14.760,47 53 

4 Hruške I. kakovosti 7,19 46.619,48 60 

5 Jabolka I. kakovosti 1,05 8.361,05 40 

6 Kaki 0,36 4.810,98 74 

7 Koruza v zrnju 38,25 24.959,26 71 

8 Koruzna silaža 15,83 7.020,80 72 

9 Krmna pesa 0,10 56,38 35 
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10 Krmna repa 2,72 565,92 50 

11 Podz. koleraba 0,04 145,53 50 

12 Por 0,05 218,66 40 

13 Radič 3,60 18.665,77 62 

14 Sončnice 0,06 14,76 60 

15 Traj. trav. - dvokos. 100,60 15.170,52 40 

16 Traj. trav. - tri in večkos. 12,67 2.021,17 35 

17 Trajn.pašnik - sveže 21,38 972,50 60 

18 Trav. detel. meš. (tdm) 0,60 135,41 50 

19 Zelje - belo pozno 0,25 932,75 48 

 SKUPAJ: 215,10 149.237,29   

 

3. Skupna prizadeta površina kmetijskih zemljišč zaradi suše:  215,10 ha. 
 
POPLAVA 
 

Na podlagi Sklepa o pričetku ocenjevanja škode v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zaradi 
posledic poplav v času med 28.10. in 29.10.2012, izdanega s strani Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (št. 844-17/2012-4; 07.11.2012), so nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki obdelujejo kmetijska zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica in 
so utrpeli škodo zaradi posledic poplav, lahko podali vloge o nastali škodi v kmetijstvu na 
obrazcu: (Obrazec 1) Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po 
naravni nesreči. 
Tričlanska Občinska komisija za ocenjevanje škode v kmetijstvu je prejela 9 prijav. Ocenila 
je 5 prijav škode na kmetijskih zemljiščih, 4 prijave niso bile ocenjene, ker niso 
izpolnjevale pogoja, da mora imeti upravičenec registrirano kmetijsko gospodarstvo (KMG-
MID). 
 
Pri ocenjevanju škode na kmetijskih zemljiščih se po Uredbi o enotni metodologiji za 
ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št 67/2003, 79/2004, 33/2005, 81/2006, 68/2008) upoštevajo 
stroški v višini vrednosti del potrebnih za vzpostavitev kmetijskega zemljišča v stanje pred 
nesrečo. Za uničeno kmetijsko zemljišče se oceni zemljišče, na katerem ni smotrno izvajati 
del za vzpostavitev v stanje pred nesrečo in ga ni več mogoče uporabljati za kmetijsko 
dejavnost. Občinska komisija je po navodilih Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje lahko upošteval stroške, ki so se nanašali na naplavine in odnos zemljine (stroški 
odvoza, ure dela – čiščenje, stroški navoza nove zemljine). 
Po navodilih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so bile ocenjene  prijave 
pravočasno in uspešno vnesene v spletno aplikacijo AJDA. Po vnosu vseh podatkov v 
navedeno aplikacijo smo pridobili naslednje informacije o nastali škodi zaradi poplave: 

1. Višina škode na kmetijskih zemljiščih: 55.130,13 EUR. 
2. Skupna površina poškodovanih kmetijskih zemljišč zaradi poplave: 27,5 ha. 
3. Poškodovanost kmetijskih zemljiščih je bila ocenjena v razponu od 10% do 50%. 

 
 

 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012 

 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999,…, 110/2011-ZDIU12), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 50/2007,…, 
99/2009-ZIPRS1011), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 68/08) in Odloka o proračunu Občine 
Miren-Kostanjevica za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 40/2011 in 20/2012) je bil dne 29.05.2012 
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objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012 (v nadaljevanju: javni razpis). Razpisana so bila 
sredstva v višini 17.000,00 EUR (proračunska postavka 11029002,  konto 410217) za 
naslednje ukrepe: 
 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 11.000 EUR 
Naložbe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo 
11.000 EUR 

Ukrep B.) »De minimis« 4.000 EUR 
Naložbe Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja 
na kmetijah 

4.000 EUR 

Ukrep C.) Drugi ukrepi 2.000 EUR 
Naložbe Sofinanciranje priprave projektov na podeželju   1.000 EUR 

 Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju 1.000 EUR 

Skupaj (A+B+C) 17.000,00 EUR 
 

Do roka za oddajo vlog (31.7.2012) se je na razpis prijavilo 6 potencialnih upravičencev, z 
osmimi (8) vlogami, za naslednje naložbe: 
 

 Število vlog 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 7 

Naložbe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo - skupaj 
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 Urejanje trajnih nasadov  Skupaj 3 

  Oljčni nasad 1 

  Nasad špargljev 2 

 Nakup in postavitev rastlinjaka 1 

 Nakup kmetijske mehanizacije 3 

Ukrep B.)  »De minimis« - skupaj 1 

Naložbe Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in naložbe v opravljanje storitev 
in trženja na kmetijah - skupaj 

 
1 

 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 1 

Ukrep C.) Drugi ukrepi - skupaj 0 

Naložbe Sofinanciranje priprave projektov na podeželju 0 

 Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju 0 

Število vlog skupaj(A+B+C) 8 
 

Vloge je dne 06.08.2012 obravnavala Strokovna komisijo za izvedbo Javnega razpisa za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-
Kostanjevica v letu 2012. Pomoč je bila dodeljena 6-im upravičencem, za 8 predloženih 
vlog, ki so izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa. Upravičencem so bile odobrene pomoči 
v skupni višini: 12.956,12 EUR. 
V skladu s pravilnikom in pogoji javnega razpisa so bili vsi upravičenci, katerim je bila s 
sklepom pomoč odobrena, s pogodbami obvezani, da svoje naložbe zaključijo do 
30.11.2012. Izplačila pomoči se izvajajo po predložitvi dokazil o dokončanju naložbe s 
strani upravičencev (to je po predložitvi zahtevkov za izplačilo z računi in potrdili o plačilu 
računov). Nekateri upravičenci naložb niso izvedli ali so jih izvedli le deloma, zato jim 
pomoč ni bila izplačana oziroma jim je bila izplačana le za realizirani delež. 
Dejanska realizacija izplačil pomoči znaša 10.132,07 EUR, kar predstavlja 59,6 odstotno 
realizacijo razpoložljivih sredstev na  postavki 11029002. Vsa izplačila so bila izvedena do 
vključno 16.11.2012. 
 

 Realizacija javnega razpisa 2012 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 9.133,57 EUR 

Naložbe Naložbe v kmetijska gospodarstva za 9.133,57 EUR 
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primarno proizvodnjo - skupaj 
 Urejanje trajnih 

nasadov 
Skupaj 3.271,86 EUR 

  Oljčni nasad 1.287,85 EUR  

  Nasad špargljev 1.984,01 EUR 

 Nakup in postavitev rastlinjaka 0,00 EUR 

 Nakup kmetijske mehanizacije 5.861,71 EUR 

Ukrep B.) »De minimis« - skupaj 998,50 EUR 

Ukrep C.) Drugi ukrepi - skupaj 0,00 EUR 

Skupaj (A+B+C) 10.132,07 EUR 
 

Prejemniki pomoči bodo objavljeni na spletni strani občine, predvidoma v mesecu 
februarju 2013, po oddaji poročil na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje. 
 

 Spremembe – Natura 2000 
 
Dne 29.10.2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v Ljubljani pripravilo predstavitev 
spremembe omrežja Natura 2000 (posledica zahtev Evropske komisije, ki ugotavlja, da 
sedanje omrežje ne zadošča zahtevam Direktive o habitatih in Direktive o pticah). V naši 
občini naj bi se v območje Natura 2000 dodalo območje južno od območja bivše opekarne v 
Biljah do reke Vipave. 
 

 Obisk občine Dobrovnik 
 

Dne 8.11.2012 smo predstavniki občinske uprave z županom obiskali občino Dobrovnik. 
Sprejel nas je župan Marjan Kardinar s sodelavci. Predstavili so nam koriščenje evropskih 
sredstev, sistem čiščenja odpadnih voda v njihovi občini, Pomurski vodovod, obenem pa 
smo si ogledali tudi bioplinarno. 

 Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov 
  
Dne 08.11.2012 je bila na občini Šempeter-Vrtojba javna obravnava predloga 
najustreznejše rešitve Državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih 
plinovodov M3, M3B, R31A, R 32 in R34. Manjši del bo rekonstruiran tudi v naši občini. V ta 
namen je na Občini Miren-Kostanjevica potekala javna razgrnitev predloga. 

 Sestanek predsedstva ZOS na MF 
  
Dne 15.11.2012 je potekal sestanek predsedstva Združenja občin slovenije na Ministrstvu 
za finance, na katerem smo obravnavali predlog Uredbe o metodologiji za določitev 
razvitosti občin, ki ga je pripravilo ministrstvo. 

 Izdelava projektov PZI 

Direkcija RS za ceste je razpisala: 
- izdelavo projekta PZI ureditve krožnega križišča na regionalni cesti R3-614/1046 
Šempeter-Miren z R3-615/5740 Volčja Draga – križišče Cijan v km 4,975; 
- izdelavo projekta PZI preplastitve in korekcije krivin regionalne ceste R3-614/1048 
Opatje selo – Komen od km 2,100 do km 4,100. 
 
 
 



7 

 

  Obisk delegacije Goriške na Kosovu 

V drugi polovici novembra je delegacija Goriške v sestavi Predsednika območne zbornice 
Franca Rojca, v.d. direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Tatjane 
Gregorčič, štirih županov goriških občin in direktorja RRA S Primorske Črtomirja Špacapana 
obiskala Kosovo. V Prizrenu smo se srečali s predstavniki Prizrena, Suhe reke, Decanov in 
predstavniki gospodarstva, v Prištini pa smo bili gostje slovensko-kosovskega poslovnega 
združenja, njihove razvojne agencije IPAK ter kosovske Gospodarske zbornice. Sprejel nas 
je podžupan Prištine z delegacijo, veleposlanik RS g. Jožef Hlep ter posebni predstavnik EU 
na Kosovu g. Samuel Žbogar. Teme obiska so bile možnosti gospodarskega sodelovanja ter 
pomoč pri evropskih projektih. 

 

   Sestanek slovenske delegacije v Odboru regij 

Dne 26.11.2012 smo se v Slovenski Bistrici udeležili sestanka celotne delegacije v Odboru 
regij, kjer je potekala okrogla miza na temo naslednje finančne perspektive s poudarkom 
na potrebah lokalnih skupnosti. Na sestanku so sodelovali predstavniki Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zunanje zadeve. 
 

 52. Seja Sveta regije  
 

Dne 27.11.2012 je v Šempetru potekala 52. Seja Sveta regije S Primorske, na kateri smo bili 
seznanjeni o izvajanju aktivnosti na projektu R CERO Nova Gorica. Obenem smo pregledali 
prijave na 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. 
Prejeli tudi smo informacijo o pripravi državnih razvojnih dokumentov za obdobje 2014-
2020. 
 

 11. Seja Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.  
 
Dne 29.11.2012 je v Sežani potekala 11. Seja Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana d.o.o., kjer smo bili seznanjeni s poročilom poslovanja podjetja v l. 2012, 
predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju projekta '' Oskrba obale in Krasa s pitno vodo'', 
obravnavana je bila pobuda za spremembo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana d.o.o. in Družbene pogodbe javnega podjetja ter predlog sklepa o določitvi 
predsednika Sveta ustanoviteljic za l. 2013.  
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 Sestanek županov 
 
Dne 7.12.2012 je na MONG potekal sestanek županov novogoriške in okoliških občin. Na 
dnevnem redu je bil dogovor o deležu sredstev občin ustanoviteljic za povečanje namenskega 
premoženja in delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za obdobje 2013-2014. 
Obravnavali smo tudi predlog sofinanciranja LUNG-a, Osnovne šole Kozara in Glasbene šole 
Nova Gorica v l. 2013, predlog zagotovitve sredstev za nakup knjižničnega gradiva za Goriško 
knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica ter druge zadeve v skladu z dnevnih redom. 
 

 Gasilska enota Nova Gorica – novo vozilo 
 
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica je dne 07.12.2012 
pripravil krajšo slovesnost ob predaji vozila za reševanje ob razlitju nevarnih snovi, ki so ga 
sofinancirale občine, ustanoviteljice zavoda. 

 

 Muzejska zbirka v stari mrliški vežici v Mirnu 
 
Dne 9.12.2012 smo na pokopališču v Mirnu odprli spominski muzej – muzej o meji »Spomni se 
name«, ki ga je v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica in Krajevno skupnostjo Miren 
pripravil Goriški muzej. V programu, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Stanko Vuk Miren-
Orehovlje, so sodelovali predstavniki katoliške in pravoslavne cerkve ter islamske skupnosti v 
Sloveniji. Zloženka, ki smo jo ob tej priložnosti pripravili vsi partnerji projekta, je priloga 
tega poročila. 
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 Sestanek na zavodu za zaposlovanju 
 
Dne 10.12.2012 je potekalo srečanje županov severnoprimorske regije z vodstvom Območne 
službe Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica, na katerem so nam prestavili aktualne trende 
na trgu dela in dosežke Območne službe Nova Gorica v l. 2012. Podatki o gibanju mesečnega 
števila prijav in zaposlitev na OS Nova Gorica, nov. 2010-2012 ter podatki o registriranih 
brezposelnih osebah so priloga temu poročilu. 

 

 Zbor krajanov v Biljah  
 
Na zahtevo krajanov je bil dne 10.12.2012 v Biljah sklican zbor krajanov na temo izgradnje 
energetskega objekta. Na zboru krajanov je bil soglasno sprejet sklep, »da župan Občine 
Miren-Kostanjevica pošlje dopis Goriškim opekarnam in potencialnemu investitorju 
bioplinarne, da Občina Miren-Kostanjevica odpoveduje gostoljubje  izgradnji bioplinarne v 
Biljah. Ta dopis se pošlje v vednost vsem občinskim svetnikom v roku 8 dni.«Prilagamo ta 
dopis. Zapisnik z vsemi sklepi bo objavljen na občinski spletni strani, takoj ko dobimo iz 
strani zapisničarke pripravljen original zapisnika s podpisi. Z  njim boste seznanjeni tudi vsi 
svetniki. 

 

 54. seja Sveta regije 
 
Dne 13.12.2012 je v Novi Gorici potekala 54. seja Sveta regije S Primorske, na kateri smo bili 
seznanjeni z rednim poročilom o izvajanju aktivnosti na projektu R CERO Nova Gorica. 
Obenem smo pregledali prijave na 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. 
 

 Inšpekcijski nadzor državne nadzornice za varstvo osebnih podatkov 
 
Dne 13.12.2012 je občino obiskala državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov, ki je na 
občini preverjala izvajanje določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Preverjala je 
kataloge zbirk osebnih podatkov in posredovanje podatkov iz katalogov Informacijskemu 
pooblaščencu, notranje akte za zavarovanje osebnih podatkov, evidentiranje in obdelavo 
osebnih podatkov ter roke hrambe osebnih podatkov ter izvajanje biometrijskih ukrepov. 
Državna nadzornica bo v ustreznem roku izdala odločbo o inšpekcijskem pregledu. 

 

 Projekt KRAS-CARSO  
1. V Stari šoli Temnica so sodelavke projekta Kras-Carso pripravile delavnico za 

povabljene iz občine Miren-Kostanjevica in Komna za pripravo začrtanega  Načrta 
upravljanja sprejemnih centrov, kar pomeni vizijo razvoja in delovanja turizma na 
območju Krasa. Delavnica je bila izvedena dne 29.11.2012. Povabljeni so bili vsi 
ponudniki turizma oz. z turizmom in podeželjem povezanih posameznikov in 
društev. Potekala je zelo zanimiva razprava o viziji skupne destinacije, primerih 
dobre in slabe prakse, managementu destinacije, potreb ponudnikov, določitvijo 
ciljev za boljši turistični razvoj in razvoja podežellja. V sklopu te delavnice 
aktivnosti projekta Kras-Carso ste bili svetniki povabljeni k izpolnitvi ankete ob 
sklicu 21. Redne seje.  

2. Mednarodna konferenca o Geoparkih v Mežici  
V sklopu aktivnosti projekta izdelave študije o Geoparku na Krasu, smo se udeležili 
mednarodne konference, ki je potekala v nastajajočem čezmejnem Geoparku 
Karavanke-Karawanken v Mežici 21. in 22. 11.2012. Predstavljeni so nam bili primeri 
dobrih praks geoparkov iz Evrope. Spoznali smo kaj so geoparki, kako se povezujejo 
v mrežo pod Unescovo konvencijo, kakšna dodane vrednosti prinesejo geoparki. 
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Predvsem bi poudarili, da pri geoparkih gre predvsem za povezovanje in promocijo 
določenega območja z bogato geološko zgodovino ter ohranjanje, popularizacija in 
trajnostni razvoj geo-dediščine s pomočjo geoturizma in nikakor ne dodatno 
varovanje ali zaščito teh območij. Na to temo bodo na območju izvajanja projekta 
organizirane delavnice z namenom predstaviti idejo Geoparka Kras-Carso 
prebivalcem območja in pridobiti njihovo mnenje. 

 

 Projekt KUPUJMO GORIŠKO 
 

Občina Miren-Kostanjevica kot aktivna partnerica sodeluje v projektu KUPUJMO GORIŠKO. 
Projekt se je začel izvajati s 1.1.2012 in bo zaključen 15.5.2013. Sofinanciran je s sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sredstva programa LEADER). Celotna 
vrednost projekta z DDV znaša 89.127,60 €. Delež občine v projektu znaša 4.740,77 € za kar 
je upravičena do koriščenja do 3.238,97 € (to je do 79% upravičenih stroškov). Lastna sredstva 
občine kot partnerice znašajo 1.501,80 €. 
Glavni cilj projekta je povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane, predelovalcev kmetijskih 
pridelkov, ponudnikov turističnih storitev na podeželju ter tipičnih izdelkov domače obrti  na 
območju LAS  (lokalne akcijske skupine) jugozahodnega dela severne Primorske, ki zajema 
območja občin Brda, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in nižinske del MO 
Nova Gorica. 
Do meseca decembra 2012 so bile izvedene že skoraj vse aktivnosti in doseženi skoraj vsi cilji 
projekta. V projekt se je vključilo 13 ponudnikov iz naše občine. Doseženi so bili naslednji 
cilji: izdelava enotne marketinške podobe (izdelava logotipa), oblikovanje in izdelava 
promocijskega materiala (vrečke, majice, prti, nahrbtniki - z logotipom projekta), izvedba 
oblikovanja, nakupa in izdelave marketinškega inženiringa (promocijski pult, stojnice, 
predstavitveni panoji, klopi, koši za smeti, table in plakati), oblikovanje in izdaja vodiča po 
ponudbi projekta Kupujmo Goriško, izvedba izobraževalnih delavnic. Ponudniki vključeni v 
projekt so imeli možnost sodelovati na sejmu Okusi ob meji v Gorici, možnost imajo 
sodelovati na novoletnem sejmu na Bevkovem trgu v Novi Gorici v predbožičnem času. V 
pripravi pa je še spletna vitrina projekta, sodelovanje na sejmih v letu 2013 do zaključka 
projekt in izvedba strokovne ekskurzije za sodelujoče v projektu. 
 

 Projekt ALTERENERY 

 

V mesecu novembru smo se prijavili za sodelovanje v strateškem projektu  
Alterenergy, ki ga izvaja GOLEA. V sklopu projekta bomo iz izvajali  aktivnosti, ki 
so skoraj vsi predvideni v LEK-u (Lokalnem energetskem konceptu), kot npr. 
trajnostne energetske akcijske načrte (SEAP), ocenitev rabe energije,  uvedba 
energetskega knjigovodstva, ciljno spremljanje rabe energije, izdelava študije 
izvedljivosti,  ter izvedba  aktivnosti, ki vodijo k izboljšanju načrtovanja rabe 
energije, dvigu energetske učinkovitosti ter proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov, kar je tudi glavni cilj projekta. Več o projektu: 
http://www.golea.si/sl/alterenergy   
 

Investicije: 
 

 Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa  
 
Vloga za pridobitev kohezijskih sredstev bo pripravljena do konca leta 2012. Naročena 
projektna dokumentacija PGD, PZI za primarne in sekundarne vodovode po posamezni 
občini je izdelana oz. je v zaključni fazi usklajevanja. Sedaj potekajo še postopki 
pridobivanja služnosti in priprave za vložitev vlog za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo 
primarnih in sekundarnih vodovodov po občinah. 

http://www.golea.si/sl/alterenergy
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Pridobljena je izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. 
Predviden je razpis za izbiro izvajalca za izdelavo investicijskega programa in izbiro 
izvajalca za izvedbo štirih ločenih postopkov oddaje javnih naročil za izdelavo razpisnih 
dokumentacij in sicer za izgradnjo vodnih virov in transportnih vodovodov, za izgradnjo 
primarnih in sekundarnih vodovodov po  posameznih občinah, za inženirja ter obveščanje 
javnosti.    

    

 Čistilna naprava ob Vrtojbici  
 
Končna verzija vloge je bila predana in potrjena s strani MKO. Jaspers je vlogo potrdil pred 
cca. pol leta. Vloga se trenutno obravnava na MGRT ; pričakujemo izdajo odločbe v 
kratkem. Potrebno bo opraviti štiri razpise: 

- Prvi razpis: Rdeča FIDIC knjiga; Komunalna infrastruktura CČN »Ob Vrtojbici«   
    in servisni del skladišča na območju CČN »ob Vrtojbici« 

- Drugi razpis: Rumena FIDIC knjiga; CČN »Ob Vrtojbici« 50.500PE 

- Tretji razpis: Rdeča FIDIC knjiga;Izgradnja in nadgradnja kanalizacijskega    
    sistema v MONG  in Občini Šempeter – Vrtojba 

- Četrti razpis: Rdeča FIDIC knjiga;Izgradnja  kanalizacijskega  sistema v       
Občini Miren – Kostanjevica. 

 

  Prenova objekta KS Bilje – Bilje 105 
 

Po izvedenem postopku o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 22.08.2012 je 
bil izbran izvajalec Elita Nagode d.o.o., Žapuže 11, 5270 Ajdovščina. Predmet obdelave 
je obnova strehe, fasade in vhoda z ureditvijo brežine-rampe za invalide ter ureditev 
notranjega stopnišča. Vrednost vseh del je ocenjena na cca 55.000,00€. Dela so v teku, 
streha je že obnovljena trenutno se obnavlja fasada in notranje stopnišče.  

  

  
      

 Izvidnica na Bregu v Mirnu 
 
Za potrebe Športnega društva Grive na Bregu v Mirnu se ureja fiksno priključitev na 
distribucijsko omrežje in sicer merilno mesto na izvidnici – stolp. Pridobili smo soglasje 
za priključitev, v podpisu je pogodba z Elektro Primorska za izvedbo priključitve in z 
Elektro Celje za dobavo električne energije. Vsa dela so že izvedena v vrednosti cca. 
6.500,00€, katera je financirala občina, plačevanje stroškov oz. porabe električne 
energije bo plačevalo Športno društvo Grive. Z ozirom na dejstvo, da trasa kabelske 
kanalizacije oz. dovoda poteka po privat zemljišču, je bila pridobljena tudi služnost. 
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 Projekt LivingFountains 
 

V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 
2007-2013, smo začeli z zadnjim sklopom investicij, in sicer obnovo kala in dveh vodnih 
zbiralnikov na Lokvici. 
Stalno izvajamo meritve vodostaja v že obnovljenih vodnjakih in kalu. V novembru 2012 je 
na sedežu občine potekal peti sestanek projektnih partnerjev projekta. Sestanek je bil 
namenjen predvsem pregledu do sedaj izvedenih aktivnosti ter aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v naslednjih mesecih. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Projekt Energetska sanacija šole Bilje 
 

V sodelovanju z GOLEO smo dne 5.11.2012 prijavili na javni razpis 
PETROLURE/JP/2012/U04 z projektom  Učinkovita raba energije v javnih stavbah v 

Občini Miren Kostanjevica; podružnična šola Bilje. Vlogo smo dne 3.12.2012 dopolnili in 
pričakujemo rezultate. Projekt je bil dodan v občinski NRP 2012-2015 z rebalansom 
št. 2 sprejetim v septembru 2012. 
 

 Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo) 
 

V okviru projekta ISO-PA, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, 
pripravljamo zahtevano projektno dokumentacijo. Tako za čistilno napravo kot za 
kanalizacijo smo v fazi pridobivanja projektnih pogojev in soglasij.  
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 Mrliška vežica in pokopališče – razširitev ter NN priključni vod v Vojščici  
 

Zaradi sprememb pri zemljiščih (dodaten odkup od župnije), ki je bila posledica širitve 
dostopne poti do mrliške vežice je bilo potrebno izvesti spremembe PGD – dopolnilna 
odločba. Vsled vsemu temu se je zadeva zavlekla, tako da smo tehnični pregled izvedli šele 
26.10.2012. Uporabno dovoljenje smo pridobili dne 26.11.2012. 

 
 

 
 

Zlatko Martin Marušič 
Župan 

Miren, 18.12.2012 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- dopis:  Obvestilo o sklepu zbora krajanov KS Bilje 
- Predstavitev rezultatov Območne službe Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica – str.               
7 in str. 11 
- Zloženka »Spomni se name« 
- Vodnik po ponudbi lokalnih pridelkov in izdelkov »Kupujmo Goriško« 


