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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 11.3.2013 DO 23.04.2013

Sprejem na Ruski ambasadi ob imenovanju g. Igorja Simčiča za častnega
konzula Ruske federacije
Ţupan se je 12. Marca 2013 udeleţil sprejema na Ruski ambasadi ob priloţnosti imenovanja
g. Igorja Simčiča za častnega konzula Ruske federacije.

Slovenska vojska – predstavitev
15. marca se je, tako kot vsako leto doslej, v prostorih Občine Miren-Kostanjevica predstavila
Slovenska vojska. Predstavitev je namenjena mladim potencialnim poklicnim vojakom ali
prostovoljnim rezervistom.
Medobčinski dan civilne zaščite v Kanalu
Prav tako v petek, 15. marca 2013 pa je v Kanalu potekala prireditev "Dan civilne zaščite
2013", ki jo je organizirala občina Kanal oz. Civilna zaščita Kanal. Dogodek je potekal na več
lokacijah v občini Kanal. Na mostu v stari del podjetja Salonit Anhovo, je potekala
potapljaška vaja - dvig avtomobila iz reke Soče. Pri tej vaji je sodelovalo tudi PGD Kanal z
avtodvigalom in štirimi operativnimi člani, kateri so dvignili avtomobil iz vode. Iz naše občine
se je dogodka udeleţilo 8 pripadnikov CZ.
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Svet regije Severne Primorske na naši občini
Tokrat je 59. Seja Sveta regije potekala na naši občini v Mirnu in sicer dne 18.3.2013. Na
dnevnem redu smo obravnavali Odlok o ustanovitvi javnega podjetja v okviru projekta R
CERO Nova Gorica, potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Severne
Primorske in potrditev članov Kohezijske regije.
Skupščina RRA Severno Primorske
Na 45. Seji Skupščine RRA SEVERNE PRIMORSKE, ki se je odvijala dne 18.3.2013 je na
dnevnem redu bila obravnava navedba iz anonimnega pisma glede poslovanje RRA ter
odpiranje prijav za direktorja RRA SEVERNE PRIMORSKE ter. Na objavljeno delovno mesto
sta prišli dve prijavi.
Podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2012
Dne 19.3.2013 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala podelitev priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je najvišje drţavno priznanje za doseţke na
področju odličnosti poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Od leta 1998 se
podeljuje najboljšim organizacijam, ki so dokazale odličnost poslovanja po merilih evropske
nagrade za odličnost.
Prenova javne razsvetljave
Dne 19.3.2013 smo iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli Sklep, da se vlogi
''Prenova javne razsvetljave'' ugodi. Za izvedbo operacije smo upravičeni do nepovratnih
sredstev v višini do 46.511,40 EUR. Skupaj z energetskim managerjem GOLEO pripravljamo
dokumentacijo za razpis koncesije.
Projekt NRG4CAST – pametna javna razsvetljava
Dne 19.3.2013 so nas obiskali partnerji projekta NRG4CAST v sklopu dvodnevnega dela na
projektih pametne razsvetljave. Vodilni partner in koordinator projekta je Inštitut Joţef Štefan,
ostali partnerji pa Envigence iz Solkana, CRES in Singularlogics iz Grčije, CSI in IREN iz
Italije in FIR Inštitut iz Nemčije. Predstavili smo jim občino in ogledali so si delovanje javne
razsvetljave in trenutno stopnjo upravljanja na daljavo z njo.
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Inšpekcijski pregled – Inšpekcija RS za energetiko in rudarstvo
Dne 20.03.2013 smo imeli redni inšpekcijski pregled Inšpektorata RS za promet, energetiko
in prostor. Energetski inšpektor je pregledal podatke o izvajalcu sprejetega lokalnega
energetskega koncepta in poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta za leto 2012. Na
dane podatke ni imel nobenih pripomb.
Obisk jamarjev iz Češke
Jamarski klub Temnica je v marcu gostil jamarje iz Češke. Gre za skupino jamarjev, ki redno
prihajajo na Kras in raziskujejo kraško pokrajino in podzemlje. Predali so nam CD o
natančnem popisu jam na območju naše občine. V petek, 22. marca 2013, je jamarje sprejel
tudi ţupan na občini in jim širše predstavil občino.
Poročilo o izvajanju Programa Svit v letu 2012
Dne 25.03.2013 smo prejeli poročilo o izvajanju Programa Svit – drţavnega programa za
presajanje in zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
- za leto 2012. Analiza odzivnosti je pokazala najvišjo odzivnost vabljenih v ta program v
zdravstvenih regijah Kranj (65,71%) in Nova Gorica (65,68%), najniţjo pa v zdravstvenih
regijah Koper (58,23%) in Murska Sobota (58,03%). V naši občini je bilo v ta program
povabljenih 14.539 oseb starih od 50 do 69 let, le 24 oseb ni ţelelo sodelovati. Odzivnost
vabljenih je bila kar 70,01%. V Goriški regiji je bila višja odzivnost le v Občini ŠempeterVrtojba (70,20%).

OCENJEVANJE VIN - Temnica, 26. marec 2013
Dne 26. marca 2013 je v Temnici potekalo 11. tradicionalno ocenjevanje vin vinorodnega
okoliša KRAS, pod okriljem: Občine Miren-Kostanjevica, Kmetijsko gozdarskega zavoda
Nova Gorica in Kmetijske svetovalne sluţbe. Vzorce vin je ocenjevala šestčlanska Strokovna
komisija Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Ocenjevanja se je udeleţilo štirinajst
vinarjev. Vzorce rdečih vin je prispevalo štirinajst, vzorce belih vin pa devet vinarjev. Skupaj
je bilo ocenjenih petintrideset vzorcev, od tega trinajst vzorcev belih in dvaindvajset vzorcev
rdečih vin.
REZULTATI OCENJEVANJA VIN
BELA VINA
1. MESTO: Malvazija letnik 2011, Kavčič Stojan, Lipa
2. MESTO: Bela zvrst letnik 2012, Vinogradništvo Marušič, Vojščica
3. MESTO: Chardonnay letnik 2012, Frančeškin Martin, Kostanjevica na Krasu
RDEČA VINA
1. MESTO: Teran PTP letnik 2012, Vinogradništvo Marušič, Vojščica
2. MESTO: Teran PTP letnik 2012, Vinogradništvo Marušič, Vojščica
3. MESTO: Teran PTP letnik 2012, Ščuka Simon, Temnica
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Skupščina RRA Severno Primorske
Dne 27.3.2013 je bil na 46. Seji skupščine RRA SEVERNE PRIMORSKE imenovan nov
direktor g. Črtomir Špacapan, ki je edini od prijavljenih kandidatov izpolnjeval pogoje razpisa
in zato tudi bil imenovan.
Seja sveta ustanoviteljic javnega podjetja KRAŠKI VODOVOD SEŢANA d.o.o.
Dne 28.03.2013 je v prostorih ţupana občine Divača potekala 12. Seja Sveta ustanoviteljic
javnega podjetja Kraški vodovod Seţana d.o.o.. Obravnavali smo letno poročilo za leto 2012
in sprejete sklepe Nadzornega sveta javnega podjetja, poslovni načrt za leto 2013, poročilo o
poteku projekta »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa«, potrditev skupno zavzetih stališč
občin glede nameravanega posega v okolje : nova ţelezniška proga AV/AC (Hitra
Ţeleznica/Visoka zmogljivost) Benetke-Trst, za odsek Ronke-Trst in obstoječi Odlok o
pogojih za dobavo in odjem vode ter predlog za pričetek sprejema novega Odloka o pogojih
za dobavo in odjem vode.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2013
Dne 28.3.2013 je bil na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica objavljen JAVNI RAZPIS za
sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013. Rok za oddajo
vlog je 26.4.2013. V skladu s pogoji javnega razpisa se bodo sredstva razdelila v višini do
48.000 EUR.
Čistilna naprava ob Vrtojbici
S strani koordinatorja Projekta Čistilna naprava ob Vrtojbici smo bili obveščeni, da sta Razpis
za izbiro inţenirja in Razpis za osveščanje javnosti v teku in sicer bo odpiranje vlog potekalo
28.5.2013 oz. 4.6.2013. Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije Miren-Orehovlje pa
je bil poslan v pregled na MGRT. Potrditev s strani MGRT se pričakuje najkasneje do
14.05.2013. Gradbene aktivnosti za kanalizacijo naj bi se začele v drugi polovici septembra
2013, gradbene aktivnosti za čistilno napravo pa februarja 2014.
Dan civilne zaščite v Mirnu
Dne 06.04.2013 smo uspešno izvedli Dan civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, na
katerem so sodelovali Štab CZ, oddelek za oskrbo, poverjeniki CZ, ekipa PP, jamarski klub
Temnica (JKT), gasilska enota NG, PGD Kostanjevica na Krasu, CB radio klub Soča NG,
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OZRK NG, društvo reševalnih psov NG in Policijska postaja Šempeter pri Gorici. Izvedene
so bile 3 vaje in sicer;
1. Ekipa reševalnih psov NG v sodelovanju z CB radio klub Soča NG je prikazala
iskanje pogrešane osebe v naravi
2. Policijska postaja Šempeter pri Gorici, gasilska enota Nova Gorica in ekipa prve
pomoči Občine Miren-Kostanjevica so prikazale potek reševanja ponesrečencev v
prometni nesreči iz prevrnjenega vozila.
3. Jamarski klub Temnica in ekipa prve pomoči Občine Miren-Kostanjevica sta prikazala
reševanje poškodovanega iz globin z vrvno tehniko.
Obiskovalci so imeli moţnost ogleda in predstavitev vseh intervencijskih vozil ter njihove
opreme. Poleg tega pa še moţnost meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, ki jih je izvajal
RK Nova Gorica.

Mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2013
Na območju štirih občin; Miren-Kostanjevica, Komen, Seţana in Divača, bo v mesecih maj in
junij poteka mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2013. Na vaji bo sodelovala 1. Brigada
Slovenske vojske – 10. Motorizirani bataljon. Ker bodo aktivnosti potekale izven vadišč
Slovenske vojske, smo bili dne 9.4.2013 vabljeni na Upravo za obrambo Postojna, kjer so
nam predstavili načrt vaje in se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju občine z Upravo za
obrambo Postojna in 10. Motoriziranim bataljonom.
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JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013
Dne 12.4.2013 je bil v Uradnem listu RS, na spletni strani in na oglasnih deskah občine
objavljen JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013. Rok za oddajo vlog je 24.5.203. V skladu s pogoji
javnega razpisa se bodo razdelila sredstva v višini do 17.000 EUR. Okvirni zneski sredstev
po posameznih ukrepih znašajo:
A.) Skupinske izjeme
B.) »De minimis«
C.) Drugi ukrepi

12.000 EUR
3.000 EUR
2.000 EUR

Čistilna akcija v Občini Miren-Kostanjevica 2013
V soboto 13. aprila 2013 je Občina Miren-Kostanjevica organizirala čistilno akcijo. Akcija je
potekala po navodilih koordinatorjev na nivoju krajevnih skupnosti, kateri so se usklajevali na
sestankih s občinskim koordinatorjem. Čistilna akcija je potekala od 9. ure do 13. ure, po
celotnem območju občine Miren-Kostanjevica, s poudarkom na čiščenju regionalnih, lokalnih
in javnih poti. Vključena so bila tudi območja turistične infrastrukture. V čistilni akciji je
sodelovalo 125 prostovoljcev. Pohvalili bi KS Opatje selo, Bilje, Temnica, Vojščica in Sela na
Krasu za zelo številčno udeleţbo na akciji. Zelo slabo pa so se izkazale KS Miren, Orehovlje
ter Kostanjevica na Krasu, saj skupno število udeleţencev vseh treh KS ni preseglo števila
10. K sodelovanju na čistilno akcijo smo pozvali vsa registrirana društva in zavode v naši
občini, vendar je bil njihov odziv zelo slab.
Po zaključku čistilne akcije je bila pripravljena topla malica na prireditvenem prostoru v
Opatjem selu.
8. medgeneracijski šahovski turnir v Biljah
V Domu krajanov v Biljah smo se zbrali v soboto, 13. 04. 2013, ob 9,30, na osmem
medgeneracijskem turnirju tekmovalcev, sorodnikov šahistov in ljubiteljev šaha. Pokrovitelj
turnija je bila Občina Miren-Kostanjevica, Ţupan Zlatko Martin Marušič je povlekel prvo
potezo in turnir otvoril.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov
ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2013
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Dne 16.4.2013 je bil na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica objavljen JAVNI RAZPIS za
sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in
tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013. Rok za oddajo vlog je 16.5.2013.
V skladu s pogoji javnega razpisa se bodo sredstva razdelila v višini do 32.000 EUR (16.000
EUR za kulturne programe in projekte ter 16.000 EUR za umetniške vodje).
Ţupani treh primorskih občin podpisali pristopno izjavo h konvenciji ţupanov
Agencija GOLEA je v sredo 17. aprila 2013, v prostorih Primorskega tehnološkega parka,
organizirala dogodek “S KONVENCIJO ŢUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE
ENERGETIKE”. Občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica so poleg občine Idrija, prve
primorske občine, ki so se odločile pridruţiti evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo
lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske
učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih.
Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske Unije 20%
zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Na evropskem nivoju je k pobudi pristopilo ţe 4.481
občin in mest, v Sloveniji 11.

Otvoritev TIC Miren
Dne 19. 4. 2013 je bila slavnostna otvoritev TIC Miren. Na otvoritvi so svojo izvrstno
gostinsko in vinarsko ponudbo predstavili naslednji lokalni ponudniki: Gostilna Bric iz Mirna,
Gostilna Makorič iz Orehovelj, Gostilna s prenočišči Kogoj iz Bilj, Turistična kmetija Faganeli
iz Mirna, gostilna Štirna iz Opatjega sela ter Vinogradništvo Marušič iz Vojščice.
V začetku bo TIC obratoval med vikendi: petek in sobota od 14.00 do 18.00, nedelja od 9.00
do 14.00. Posebno pozornost smo posvetili notranjosti objekta skupaj z arhitektko Matejo
Simčič, ki je projektirala obnovo in notranjo opremo. Glavno vodilo notranji opremi je bila
razpoznavnost kraja. Miren je bil poznan po usnjarski industriji oz. čevljarstvu in od tu
vzniknila zamisel, da bi oprema TIC-a spominjala na staro čevljarsko delavnico.
V njem bodo lahko turisti in ostali obiskovalci pridobili tako informacije o turistični, gostinski in
ostali ponudbi občine kakor tudi o ponudbi dveh turističnih destinacij, v kateri smo vključeni:
Turistična destinacija Kras-Brkini in Turistična destinacija Smaragdna pot.
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Svet ţupanov
V prostorih Občine Hrpelje-Kozina je dne 19.4.2013 potekla 7. Redna seja Sveta ţupanov.
Obravnavali smo Poročilo o stanju projekta Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa,
s posebnim poudarkom na pridobivanju sluţnosti ter predlog Aneksa k Pogodbi o pripravi,
izgradnji, financiranju, obratovanju in upravljanju tega projekta.
Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Miren, 24.04.2013

8

