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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 25.4.2013 DO 19.6.2013

Sestanek županov Goriške
26. aprila 2013 je v Novi Gorici potekal sestanek ţupanov novogoriške in okoliških občin.
Ţupani so bili seznanjeni s stanjem v javnem zavodu Dom upokojencev Nova Gorica in
zdruţevanju zdravstvenih zavodov – zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova
Gorica in Javnega zavoda zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, pogovorili so se o
financiranju Ljudske univerze v Novi Gorici, predstavljen je bil program Evropa za drţavljane
in nov projekt na področju zagotavljanja nujne medicinske pomoči.
Odprtje pogodbene pošte Kostanjevica na Krasu
Pošta Slovenije je preoblikovala delovanje poštne enote v Kostanjevici na Krasu. Z mesecem
majem je pričela poštna enota delovati, kot pogodbena pošta, v trgovini »Brajca« v
Kostanjevici na Krasu. Slavnostna otvoritev pogodbene pošte je bila 3. 5.2013.
Odpiralni čas: ponedeljek-petek 08:00-16:00
Sobota 08:00-12:00

47. Seja RRA SEVERNE PRIMORSKE
Na 47. Seji Skupščine RRA SEVERNE PRIMORSKE, ki se je odvijala dne 6.5.2013 smo bili
seznanjeni z odstopom direktorja s funkcije mestnega svetnika Mestne občine Nova Gorica
ter obravnavana je bila individualna pogodba o zaposlitvi za direktorja.
Evropska vas v Novi Gorici
V sredo, 8. maja je na Bevkovem trgu v Novi Gorici potekala zaključna prireditev – projekt
Evropska vas. Na stojnicah so otroci OŠ Miren predstavili drţavo Madţarsko, otroci
podruţnice Bilje pa drţavo Portugalsko.
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Vadbene aktivnosti Slovenske vojske na območju Krasa
Dne 9.5.2013 so v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani predstavili potek vojaške vaje
Adriatic Strike 2013, ki je potekala na območju naše občine in Krasa. Ogledali smo si tudi
zaključno vajo na Počku. Na vaji so poleg pripadnikov SV sodelovali tudi pripadniki hrvaških,
italijanskih, madţarskih, francoskih, avstrijskih in ameriških oboroţenih sil. Skupaj je
sodelovalo pribliţno 400 udeleţencev.
Otvoritev meseca špargljevih jedi v naši občini
Dne 9.5.2013 je bila v gostilni Bric otvoritev meseca špargljevih jedi v naši občini. Na otvoritvi
so pestro ponudbo špargljevih jedi predstavili naslednji gostinci in ponudniki špargljev:
Kmetija Ušaj iz Orehovelj in kmetija Mozetič iz Bilj, ter Gostilna Štirna, Opatje selo, Turistična
kmetija Faganeli Miren, Gostilna Bric Miren, Gostilna Makorič Orehovlje, Gostilna Kogoj Bilje
in Gostilna Miljo Devetaki, ki je dne 4.6.2013 pripravila zaključek meseca špargljev.
Prenovljeni prostori KS in društev Miren
Dne 10.5.2013 so se Mirenska društva pripravila program ''Kako ţivi Miren''. Na voljo je bil
tudi ogled novih prostorov.
7 skupščina Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.
Dne 15.5.2013 se je v prostorih Kraškega vodovoda izvedla 7. Seja skupščine na kateri je bil
prisoten predstavnik občine Miren-Kostanjevica Aleš Vodičar. Na skupščini je bilo potrjeno
letno poročilo za leto 2012, poslovni načrt za leto 2013, potrjen je bil tehnični pravilnik,
obravnavan in sprejet je bil tudi sklep o nakazilu dobička iz preteklih let občinam
ustanoviteljicam skladno z % poslovnega deleţa v višini 671.000 EUR.
Obisk Ministra za kmetijstvo in okolje, magistra Dejana Židana – problematika
CERO
Dne 22.5.2013 smo se ţupanih goriških občin sestali z Ministrom za kmetijstvo in okolje
mag. Dejan Ţidan. Seznanili smo ga s stanjem glede odlagališča CERO, postopki, ki so ţe
bili realizirani ter s problematiko pridobivanja soglasij.

2

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren,tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682,
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

60. Seja Sveta regije
V Kobaridu je dne 23.5.2013 potekala 60. Seja Sveta regije. Govora je bilo o problematiki
CERO, pobudi za imenovanje delovnega telesa za pripravo projekta za sanacijo stanja reke
Vipave, zahtevi Vladi RS za spodbujanje semenarjenja in ohranjanja avtohtonih semen,
izgradnji Medpodjetniškega izobraţevalnega centra Nova Gorica ter o odgovoru Ministrstva
za infrastrukturo in prostor glede sprememb in dopolnitev zakona o ţičniških napravah za
prevoz oseb.
Programa Jumicar in programa Kolesarčki

Po snegu in mrazu v mesecu marcu so bili izvajalci prisiljeni prestaviti izvajanje preventivnih
programov Jumicar in Kolesarčki namenjen otrokom OŠ Miren, ki ga financira občina
Miren-Kostanjevica. Izvedba programa Jumicar je bila uspešno na OŠ Kostanjevica na
Krasu, dne 23.5.2013. Program Kolesarčki pa je v dogovoru z OŠ prestavljen na jesen
4.11.2013.

Konferenca Energetsko učinkovite lokalne skupnosti
Občina Šentrupert je bila v letu 2012 proglašena za najbolj energetsko učinkovito občino v
Sloveniji. Dne 27.5.2013 se je tam ţupan udeleţil Konference Energetsko učinkovite lokalne
skupnosti, kjer so bili predstavljeni primeri dobre prakse, inovativne energetske rešitve za
lokalne skupnosti ter javno-zasebno partnerstvo in hibridne tehnologije-Toyota Adria d.o.o..
Neodvisen.si
Dne 30.5.2013 je ekipa programa Neodvisen.si na skupnem druţenju v šoli in zvečer še v
Dvorani Negovana Nemca v Biljah,
poskušala s pozitivno naravnanimi vsebinami
posredovati temeljno sporočilo programa tako otrokom kot tudi odraslim, da je vredno ţiveti
zdravo in polno neodvisno ţivljenje. Upamo in ţelimo si, da je bilo sporočilo poslušano in
slišano.
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Sestanek županov v Matavunu
Dne 3.6.2013 je v prostorih ŠKJ Matavun potekala 15. Seja koordinacije ţupanov občin
Seţana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača in Miren-Kostanjevica. Predstavljeno je bilo poročilo
o izvajanju »Projekta oskrba s pitno vodo prebivalstva obale in krasa«, potek projekta KRASCARSO in ogled Geo parka

Mladi talenti
Na Mirenskem gradu je dne 6.6.2013 potekala ţe 8. prireditev »Mladi talenti« – glasbeni
nastop učencev iz Občine Miren-Kostanjevica, kateri obiskujejo glasbene šole (Nova Gorica,
Gorica in Seţana), katere pokrovitelj je občina. Priznanja za odlične uvrstitve na glasbenih
tekmovanjih in simbolično darilo so prejeli Jure Pahor, Ana Cotič, Rok Klančič, Tamara Harej
ter Gregor Rogelja. Glasbeno šolo Nova Gorica v šolskem letu 2012/13 obiskuje 38 učencev
iz naše občine, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice pa 29 učencev.
Obenem 7 učencev naše občine obiskuje Glasbeno šolo Seţana.

2. Seja predsedstva ZOS
Dne 7.6.2013 so člani predsedstva ZOS podali stališče do ukinitev manjših občin in glede
predlogov za pogovor z ministrom Virantom. Obravnavan je bil tudi osnutek Zakona o lokalni
samoupravi in osnutek Zakona o financiranju občin.
Dnevi opekarstva in podpis pogodbe Goriške opekarne
Tudi letos so med 07.06.2013 in 9.6.2013 v Biljah potekali Opekarski dnevi 2013. V soboto
so se mnogi sprehodili po opuščenih glinokopih, v začasnem opekarskem muzeju in v ţivo
so spoznavali, kako so včasih izdelovali zidake, otroci so pod vodstvom domačega društva
keramikov ustvarjali izdelke iz gline, društvi Ţena in upokojencev pa sta pripravili frnaţarsko
malico. Ob tej priliki je bila podpisana tudi pogodba med Goriškimi opekarnami in Občino
Miren-Kostanjevica o brezplačnem prenosu zemljišča, kjer stoji stara frnaţa v Biljah.
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Projekt ODNOSI-SI, VREDNOTE
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica
pripravil projekt Več zdravja v občini Miren-Kostanjevica 2012/2013. V okviru projekta je
potekal nagradni natečaj Odnosi-si: Vrednote, na katerem je letos sodelovala podruţnična
šola Bilje. Nagrade nagrajenkam in nagrajencem, njihovim mentoricam in mentorjem je
podelil ţupan v prostorih občine

.
Obisk predsednika državnega zbora g. Janka Vebra
Dne 12.6.2013 je našo občino obiskal predsednik Drţavnega zbora g. Janko Veber.
Pogovarjali smo se o problematiki, s katero se srečujemo občine s ciljem zmanjševanja
birokracij, skupaj smo si ogledali pomnilnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju in se
dogovarjali o upravljanju le tega ter predstavili smo projekte POT MIRU in CAMAA.
Naj učiteljica v Sloveniji – Nives v podružnični šoli Bilje
Učiteljica podruţnične šole Bilje, Nives Zelenjak je postala naj učiteljica leta 2013. Izbor je
potekal preko revije ONA, ki je priloga časopisa Delo. V petek, 14. 6. 2013, je na PŠ Bilje
potekala slovesna prireditev. Učiteljice PŠ Bilje so z učenci pripravile kulturni program.
Prireditve so se udeleţili tudi novinarka priloge ONA, Katja Cah , Manca Košir, ki je
pobudnica akcije »Kakšno šolo hočemo?«, mag. Vlasta Poličnik v. d. generalne direktorice
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolo ter seveda naš ţupan. Akcija se je začela
in končala na pobudo staršev in krajanov iz Bilj, ki so bili tudi prisotni in prispevali torto.
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Otvoritev otroškega igrišča in defibliratorja v Vojščici
V soboto 15.6.2013 je krajevna skupnost Vojščica, v sklopu vaškega praznika, praznovala
otvoritev novega otroškega igrišča in predala v uporabo defibirlator. Defibrilator je nameščen
v prostoru poleg avtobusne čakalnice, katerega je krajevna skupnost Vojščica gradbeno
uredila, Občina miren-Kostanjevica pa opremila z video nadzorom. Na predaji defibirlatorja je
sodelovala tudi ekipa prve pomoči Občine Miren-Kostanjevica.

Srečanje upokojencev naše občine v Opatjem selu
Letos je bilo Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu organizator 15. srečanja
upokojencev občine Miren-Kostanjevica v Opatjem selu. Srečanja sta se udeleţila tudi g.
Viteţnik in predsednica upokojencev Slovenije dr. Mateja Koţuh.
Javna dela
V mesecu aprilu smo se prijavili na program Javnih del, ki ga razpisuje zavod za
zaposlovanje. Na razpisu smo bili uspešni in konec meseca maja smo izvedli razgovore z
predlaganimi kandidati in izbrani kandidat je pričel z delom 1.6.2013. Stopnja
sofinanciranje programa javnih del je 75 % plače zaposlenega.
Sestanek za sanacijo Biljenskega potoka
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Dne 20.5.2013 je Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju z druţbo Hidrotehnik d.d.,
prestavila elaborat za ureditev Biljenskega potoka. Predstavitev je bila v Domu krajanov
Negovan Nemec.
Namen ureditve Biljenskega potoka je ureditev odtočnih razmer vodotoka tako, da se
kmetijskim in stanovanjskim površinam zagotovi ustrezna poplavna varnost. Predvideno je,
da se poplavna varnost kmetijskih površin zagotovi pred visokimi vodami s 25-letno povratno
dobo, poplavna varnost stanovanjskih objektov pa pred visokimi vodami s 100-letno povratno
dobo.
Obvestila »Preprečujmo kriminal skupaj«
Te dni smo vsem gospodinjstvom v naši občini poslali dopis z napotki kako lahko preprečimo
kriminal skupaj oz. kako se pred njim zavarovati.

JAVNI RAZPISI
Ureditev ekološkega otoka v Vojščici
Postopek izbire izvajalca po evidenčnem postopku je bi ustavljen.
Občina s strani DRSC ni uspela pridobiti soglasja k ureditvi ekološkega otoka z ureditvijo
cestnega priključka na drţavno cesto R3-614 odsek 1048 Opatje selo – Komen, brez
katerega gradnja ni moţna.
Ekološki otok v Temnici
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za izvedbo gradnje: Ekološki otok v Temnici
(Izgradnja ekološkega otoka in popravilo kamnitega zidu) je bila dne 3.6.2013 izmed sedmih
prejetih ponudb izbrana najugodnejša ponudba ponudnika: Andrej Filipčič s.p., Šmarje pri
Seţani 71a, 6210 Seţana v vrednosti: 17.706,13 EUR.
Zeleni otok Orehovlje - izgradnja
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za izvedbo gradnje: Zeleni otok Orehovlje izgradnja, je je bila dne 4.6.2013 izmed petih prejetih ponudb izbrana najugodnejša ponudba
ponudnika: Euroinvest gradnje d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica v vrednosti:
5.991,32 EUR.
Mrliška vežica Lipa
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za izvedbo gradnje: Mrliška veţica Lipa, je
bila dne 11.6.2013 izmed petih pridobljenih ponudb izbrana najugodnejša ponudba
ponudnika: Prevozi in storitve, Renato Kačič s.p., Opatje selo 78, 5291 Miren v vrednosti:
18.064,50 EUR.
Izgradnja zida z žarnimi nišami v Biljah
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V drugi polovici maja se je začel evidenčni postopek izbire najugodnejšega ponudnika za
izvedbo gradnje: Izgradnja zida z ţarnimi nišami v Biljah. K oddaji ponudb je bilo povabljenih
pet potencialnih ponudnikov. Najugodnejši ponudnik bo izbran do konca meseca.
»Ureditev kolesarske poti Miren-Kras – Projekt CroCTal«
Občina Miren-Kostanjevica je na Portalu javnih naročil dne 22.05.2013 objavila javni razpis
po postopku oddaje naročila male vrednosti za izvedbo gradnje: »UREDITEV KOLESARSKE
POTI MIREN-KRAS – Projekt CroCTaL«. Ocenjena vrednost naročila znaša 54.855,03 EUR
brez DDV-ja.
Na javni razpis je prispelo sedem (7) pravočasnih ponudb. Javno odpiranje ponudb je
potekalo dne 3.6.2013. Kot najugodnejša ponudba je bila izbrana ponudba ponudnika IVAN
KOBAL s.p. Višnje 5A, 5273 Col.

»KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)«
Iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli Sklep, da se vlogi za izvedbo projekta
''KULTURNO UPRAVNI CENTER'' ugodi. Za izvedbo operacije smo upravičeni do
nepovratnih sredstev v višini do 591.543,57 EUR. Dne 12.6.2013 smo bili povabljeni na
MGRT , kjer smo podpisali pogodba o sofinanciranju iz 6. Javnega razpisa za Razvoj regij.
Občina Miren-Kostanjevica je na Portalu javnih naročil dne 10.06.2013 objavila javni razpis
po odprtem postopku za izvedbo gradnje: »KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3.
Etapa)«. Ocenjena vrednost naročila znaša 700.000,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje
ponudb bo potekalo dne 1.7.2013.
INTERBIKE
V okviru projekta INTERBIKE, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 20072013 je bil izveden javni razpis za rekonstrukcijo kolesarke poti - odcepa pod Pomnikom
braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Izbran je bil ponudnik CP Nova Gorica, Industrijska
cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, merilo za izbor je bila najniţja ponujena cena.
POT MIRU – VIA DI PACE
V okviru projekta POT MIRU – VIA DI PACE, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija –
Italija 2007-2013 je dne 7.6.2013 potekal sestanek s Pokrajino Gorica v zvezi s skupno
organizacijo prireditve »Dan miru«. Na sestanku so sodelovali ga. Mara Černic,
podpredsednica pokrajine, sodelavki ga. Marzia Bonetti in ga. Barbara Taurian, g. Marjan
Bevk, društvo TIGR ter ţupan Zlatko Martin Marušič in Aleš Vodičar.
CAMAA
V okviru projekta CAMAA, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 je
bila zaposlena nova strokovna sodelavka za projekte Mateja Simčič. Začeli smo z izvedbo
javnih naročil za nabavo opreme Pomnika braniteljem Slovenske zemlje na Cerju. V
Pomniku bo vzpostavljen multimedijski muzej ter konferenčna dvorana.
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Razpis za Javno razsvetljavo
Dne 14.5.2013 smo na portalu javnih naročil objavili »Javni razpis za izvedbo del prenove
javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe:
dobava, postavitev, vzdrţevanje in izvajanje javne razsvetljave v občini Miren-Kostanjevica«
na podlagi odloka, ki ga je sprejel občinski svet in pogodbe o sofinanciranju iz razpisa URJ1.
Dne 3.6.2013 smo podaljšali rok za prijave do 17.6.2013. Ţal se do razpisnega roka ni nihče
oddal prijave, kjub zanimanju nekaj ponudnikov.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2013 je zaključen. Vsi izbrani
prejemniki so ţe bili obveščeni o upravičenosti do sofinanciranja, prav tako so jim bile
posredovane pogodbe v podpis.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov
ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2013
V tem tednu bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov sredstev Javnega razpisa za
sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2013.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti
Rok za oddajo vlog se je 15.6.2013 iztekel. Komisija bo prispele vloge odprla v tem tednu,
vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi, vse popolne vloge pa bo komisija
ocenila na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov
sredstev.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti
Dne 23.5.2013 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in
humanitarnih dejavnosti. Rok za oddajo vlog se zaključi 22.6.2013. Okvirna višina razpisanih
sredstev znaša 9.000 EUR.
JAVNI poziv za sofinanciranje programov in projektov veteranskih društev
Dne 5.6.2013 je bil objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov
veteranskih društev v naši občini. Rok za oddajo vlog je 28.6.2013.

INVESTICIJE
Ureditev zasaditve v krožišču Miren
Skupaj z KS Miren smo zbirali ponudbe za ureditev kroţišča v Mirnu. Izmed treh ponudnikov
smo se odločili za ponudbo Vrtnega centra Kodrič. Zasaditev smo financirali v razmerju
50%. Celotna ureditev kroţišča je bila cca 3.200,00 €. V nadalje bo potrebno skleniti
pogodbo za letno urejanje oz. vzdrţevanje otoka.
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LivingFountains
V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 20072013 je 11.6.2013 v Temnici potekal »Dogodek ob vodnjaku«. V sodelovanju s KS Temnica
ter OŠ Miren je bil organiziran dogodek, na katerem so sodelovali otroci OŠ Miren in oktet
Roţmarin.

Otvoritev kotlovnice daljinskega ogrevanja na lesno biomaso – DOLB Miren
20.5.2013 ob 13:00
Dne 14.10.2011 sta občina in koncesionar podpisala koncesijsko pogodbo na podlagi katere
je podjetje TOP LES ENERGIJA začelo projektirati DOLB in pridobivati vsa potrebna
dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v juniju 2012, v novembru 2012 pa sta
bila kotlovnica in toplovod zgrajena. Sledilo je poskusno obratovanje s katerim smo se
priključeni ekološko in učinkovito greli celo kurilno sezono 12/13, zaključilo pa se je
26.4.2013 z izdajo uporabnega dovoljenja.
Vrednost celotne investicije znaša 678.210 €, kjer je koncesionar z uspešno prijavo na razpis
DOLB 3 pridobil 50% nepovratnih sredstev v višini 339.105 €, drugo polovico pa je zagotovil
koncesionar s pomočjo kreditnih sredstev. Na sistem DOLB Miren so priključeni javni
odjemalci osnovna šola, vrtec, občinska stavba, stavba KS,… in podjetja Afit, Intra
Lighting,…. Poleg tega je ozračje manj obremenjeno z emisijami za vse prebivalce kraja, saj
je fosilna goriva nadomestil obnovljivi vir energije.
V programu otvoritve so sodelovali učeni OŠ Miren z predstavitvijo eko-hiške, direktor
GOLEE in ţupan Zlatko Martin Marušič.
ISO-PA
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V okviru projekta ISO-PA, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 je
bila za čistilno napravo Opatje selo ter kanalizacijsko omreţje izdelana dokumentacija PGD,
pridobljena so bila vsa soglasja in vloţena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
-

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. Na Razpis za izbiro inţenirja je
prispela samo ena ponudba, katera je bila popolna – izbran je bil Projekt d.d. Nova Gorica, ki
nastopa v skupnem nastopu s ponudnikom DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ d.o.o.,
Ljublana. Na Razpis za informiranje in obveščanje javnosti so prispele 3 ponudbe, postopek
je še vedno v teku, končni izvajalec ni še izbran. Pooblaščeno podjetje Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d. je v preteklem tednu objavilo razpis za izbiro izvajalca –
gradnja kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje. Rok za oddajo ponudbe je 24.7.2013.
Na ta dan bo tudi javno odpiranje prispelih ponudb. Ravno tako je v teku tudi Javni razpis za
izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter.
-

Prestavitev mobitelove antene v Mirnu

Po večmesečnem dogovarjanju z druţbo Telekom d.d. (prej Mobitel d.d.) smo se dogovorili o
prestavitvi antene iz kulturnega doma v Mirnu na novo začasno lokacijo ob DOLB Miren.
Priklop nove začasne antene se je zgodil 18.6.2013 in odstranitev obstoječe antena pa
19.6.2013. S tem dejanjem se je odpravila ovira pri rušenju starega kulturnega doma.

Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Miren, 19.6.2013
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