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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 20.6.2013 DO 3.9.2013 

 

                         

 IVAN KOMEL osebnost Primorske meseca junija 

Tako so odločili glasovi bralcev Primorskih novic, Radia Koper in Televizije Koper ter na 
podlagi mnenja komisije. Ivan je prevzel delo v knjižnici še kot mlad fant pri 21 letih in ga 
opravlja še danes kot človek zrelih let. Kljub dolgemu stažu pavi, da bo v knjižnici vztrajal 

dokler mu bo zdravje dopuščalo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Predstavitev idejne ureditve parka ob Vipavi 
 

Konec meseca junija je bil v občinski stavbi predstavljen koncept zasnove Parka Miren, ki so 
ga pripravili študentje Fakultete za arhitekturo skupaj z mentorji. Glavni cilj projekta je 
obiskovalcu prikazati in izpostaviti glavne značilnosti kraja Miren in kako z minimalnimi 
posegi v prostor vnesti dinamiko in življenje.  Osnovna vizija pri urejanju kraja in parka je bilo 
ohranjanje obstoječih značilnih prostorskih potez ter z minimalnimi spremembami razkriti 
nove potenciale, ki jih kraj ponuja. 
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 Župani kraških občin obiskali čezmejni Geopark Karavanke-Karawanken 
 

Na pobudo projektnega tima KRAS-CARSO so v ponedeljek, 17. junija 2013, župani 
slovenskih kraških občin skupaj s predstavnikoma Javnega zavoda Park Škocjanske jame 
obiskali čez mejni Geopark Karavanke-Karawanken Delegacijo je k obisku omenjenega 
geoparka spodbudilo zanimanje po neposredni seznanitvi s primerom dobre prakse, saj 
strateški projekt KRAS-CARSO, katerega kolesje poganjajo prav občine s slovenske in 
italijanske strani Krasa, med drugim obravnava tudi možnosti vzpostavitve tovrstne oblike  
funkcionalno in geografsko zaokroženega območja 
 

 Srečanje županov Primorskih občin 
 

1. julija 2013 je bilo na Štanjelskem gradu srečanje županov Primorskih občin. Župani 
so obravnavali skupno problematiko vseh Primorskih občin kot so Oskrba z vodo Obale in 
Krasa, Organizacija in sofinanciranje izvedbe slovesnosti ob Dnevu priključitve Primorske k 
matični domovini, sofinanciranje zborovske revije Primorska poje in Problematika odlaganja 
komunalnih odpadkov – RCERO. 
 

 13. Seja Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana  
 

Na 13. Seji Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana so člani Sveta ustanoviteljic sprejeli 
Sklep o podaljšanju statusa v.d. direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o..  
 
 

 1. Konstitutivna seja Razvojnega sveta SEVERNE PRIMORSKE 
 

Na 1. Konstitutivni seji Razvojnega sveta Severne Primorske, ki se je odvijala dne 10.7.2013 
so obravnavali Poslovnik o delu Razvojnega sveta Severne Primorske regije, potrdili so 
člane rednih delovnih teles in predsednika Mateja Arčona. 
 

 48. Seja skupščine RRA SEVERNE PRIMORSKE 

 
Dne 10.7.2013 je v Novi Gorici potekala 48. Seja RRA SEVERNE PRIMORSKE. 
Obravnavano je bilo poročilo o delu in poslovni izid, projekt Goriški vrtovi in Pravilnik o 
merilih za izračun spremenljivega prejemka direktorja RRA SEVERNE PRIMORSKE. 
 
 

 Srečanje županov Goriške 

 
Dne 10.7.2013, 9.8.2013, 13.8.2013 in 26.8.2013 so se sestali župani Goriške. Obravnavali 
so predvsem temo Komunale, cene odvoza odpadkov ter RCERO 
 

 Sprejem Miss Slovenije 2013 Maje Cotič v Mirnu 
 

Dne 12.7.2013 sta Občina Miren-Kostanjevica skupaj s KS Miren krajanki Maji Cotič Miss 
Slovenije 2013 pripravili lep sprejem. 
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 8. Seja Sveta županov 
 

V prostorih Občine Sežana je 16.7.2013 potekala 8. Redna seja Sveta županov. Svet 
županov se je seznanil s stanjem na projektu »Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in 
Krasa« in odločil, da se s projektom nadaljuje tako, da se izdela popolno vlogo za pridobitev 
kohezijskih sredstev. 

 

 Sprejem ultramaratonca Radovana Skubica Hilarija  

Ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij je v četrtek 25. julija 2013 v sklopu projekta "Iz srca 
Slovenije v vse slovenske občine" prikolesaril  tudi v našo občino. S projektom želi povezati 
celo državo ter simbolično utrditi povezanost ljudi ter njihovo spoštovanje do naravnih 

danosti domovine in človeških vrednot, ki so temelj vsake zdrave in napredne družbe.  

     

  

 



 
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 

4 

 

 Obisk garde slovenske vojske in garde ruskih oboroženih sil  
 

Dne 26.7.2013 sta Mestno občino Nova Gorica obiskali garda slovenske vojske in garda 
ruskih oboroženih sil. Po sprejemu na občini in nastopu na Bevkovem trgu v Novi Gorici so 
gardisti v nadaljevanju obiska položili vence v spominskem parku na Trnovem, si ogledali Trg 
Evrope in Cerje, kjer jih je sprejel župan Občine Miren - Kostanjevica Zlatko Martin Marušič.  

 

                         
 

 Dan breskve v Sadjarskem centru Bilje 
 

V letošnjem letu praznuje Sadjarski center Bilje 20 let delovanja. Dne 31.7.2013 so v centru 
pripravili razstavo različnih sort breskev z degustacijo.  
 
 

 Požar v naravnem okolju -Trstelj 

 
Požar se je pričel v nedeljo dne, 11.8.2013, ob cca. 2.30 uri zjutraj na vzhodnem vznožju 
pobočja Trstelja, tik ob cesti, od razcepa križišča Lipa-Šibelje v smeri Železnih vrat, na 
nadmorski višini cca. 213m. 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, je požar zajel 27,8 ha površin, od tega 22 ha 
gozda. Talni požar se je mestoma razvil tudi v vršni požar, predvsem v predelu iglastega 
gozda – črnega bora. Pri gašenju požara na Trstelju,  je v dveh dneh - v nedeljo in 
ponedeljek - sodelovalo: 
- okoli 850 gasilcev iz Severnoprimorske, Obalno-kraške, Notranjske regije, regije Ljubljana 2 

in Ljubljana 1; 

- čez 40 pripadnikov drugih služb; 

- več kot 210 gasilskih vozil; 

- 2 helikopterja Slovenske vojske (v nedeljo). 
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Intervencija požara v naravnem okolju se je zaključila v ponedeljek, 12.8.2013 ob 19:00 uri. 
PGD Kostanjevica na Krasu v sodelovanje z PGD Komen in PGD Dornberk, so izvajale 
požarno stražo. 

 

 

    
 
 Požar pri Opatjem selu 

 
V ponedeljek 12.8.2013, po zaključku intervencije na Trstelju, so se gasilci preselili v Opatje 
selo. Požar, ki je izbruhnil na italijanski strani, v okolici naselja Vižintini, se je bližal državni 
meji in naselju Opatje selo. V stanju pripravljenosti na prireditvenem prostoru v Opatjem selu 
je bilo 65 gasilcev z 20 vozili. Požar so italijanske protipožarne sile zaustavile cca. 500 
metrov pred državno mejo s pomočjo dveh helikopterjev in dveh letal Canadair. 

 

  
 
 Obisk ministra za obrambo in poveljnika CZ Republike Slovenije 

 
Minister za obrambo Roman Jakič in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko 
Šestan sta si dne, 19. avgusta, ogledala pogorišči velikega požara na Trstelju, ki so ga gasili 
11. in 12. avgusta, ter nedavnega požara nad Budanjami pri Ajdovščini. V Gasilskem domu 
Komen sta se nato sestala z gasilci, vodji intervencij in poveljniki sodelujočih enot, ki so 
sodelovale pri gašenju.  
Minister za obrambo Roman Jakič se je seznanil s potekom gašenja največjega požara, ki je 
avgusta prizadel Slovenijo. Izrekel je zahvalo in pohvalo vsem poklicnim ter prostovoljnim 
enotam in gasilcem, helikopterskima ekipama Slovenske vojske ter vsem drugim sodelujočim 
v gasilski intervenciji. Dejal je tudi, da se je intervencija gašenja na Trstelju pokazala kot zelo 
učinkovita, saj je bil požar hitro lokaliziran in pogašen, pohvalil pa je tudi sodelovanje Civilne 
zaščite in Slovenske vojske, predvsem njenih dveh helikopterskih enot. 
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 Ocena škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah: SUŠA 2013 

 
 

Na podlagi poziva URSZR je občina v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Bilje dne 
14.8.2013 poročala URSZR o prvi grobi oceni škode v kmetijstvu nastale zaradi suše. 
Prizadeto je bilo celotno območje občine in sicer žita do 90%, vrtnine do 100%, krmne 
rastline do 100%, sadje do 90% ter grozdje do 40%. Ocena škode na nivoju države še ni bila 
sprejeta in prav tako še ni bil sprejet  Sklep o pričetku ocenjevanja škode s strani URSZR. 
 

 Pohod Kraških gadov na Triglav 

Trinajst pohodnikov se je tudi letos, tokrat petič, odpravilo na tradicionalni pohod iz 
Gorjanskega na Triglav. Pot se je začela v Dolini pri Trstu, ko so se podali na teden dni 
trajajočo pot. Pohodniki so že pred tremi leti pričeli pozivati župane in predstavnike občin, ki 
jih prehodijo, k podpisu listine sodelovanja in prijateljstva ter, da se jim na pohodu tudi 
pridružijo. 
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JAVNI RAZPISI 

 

 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013 

 
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 2013 (Uradni list RS, št. 
25/2013) je bil dne 12.4.2013 objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 
2013 (v nadaljevanju: JR) v Uradnem listu RS št. 30/2013 in 32/2013-popravek, na 
spletni strani občine in na oglasnih deskah občine. Razpisana so bila sredstva v 
višini 17.000,00 EUR (proračunska postavka 11029002,  konto 410217) za naslednje 

ukrepe: 
 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 12.000 EUR 
 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo 
11.000 EUR 

 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju 

1.000 EUR 

Ukrep B.) »De minimis« 3.000 EUR 
 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja 
na kmetijah 

3.000 EUR 

Ukrep C.) Drugi ukrepi 2.000 EUR 
 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 (24.5.2013) se je na razpis prijavilo 12 potencialnih 
upravičencev s 15-imi vlogami, za naslednje naložbe oziroma aktivnosti: 
 

 Število vlog 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 14 
Naložbe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

proizvodnjo - skupaj 
 
12 

 Urejanje trajnih nasadov  Skupaj 2 

  Oljčni nasad 1 

  Nasad špargljev 1 

 Nakup in postavitev mrež proti toči 1 

 Nakup in postavitev rastlinjaka 1 

 Nakup opreme hlevov 1 

 Nakup kmetijske mehanizacije 7 

Tehnična 
podpora 

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju 

 
2 

Ukrep B.)  »De minimis« - skupaj 1 
Naložbe Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti  
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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) 15 
 

V skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije je 
odpiranje vlog vodila Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 
2013, ki je pripravila tudi predlog prejemnikov pomoči.  

Pomoč je bila dodeljena 10-im upravičencem, za 12 predloženih vlog, ki so 
izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa. Upravičencem so bile odobrene pomoči v 
skupni višini: 16.930,55 EUR. Dejanska realizacija naložb in aktivnosti za katere za 
katera so bila sredstva dodeljena bo znana konec proračunskega leta 2013. 

 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov 
ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2013 

 
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2013 je zaključen. Vsi izbrani 
prejemniki so bili obveščeni o upravičenosti do sofinanciranja, prav tako so jim bile 
posredovane pogodbe v podpis. 
 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti  

 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, 
mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v letu 2013 je zaključen. Vsi izbrani 
prejemniki so bili obveščeni o upravičenosti do sofinanciranja, prav tako so jim bile 
posredovane pogodbe v podpis. 
 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti 
 
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v letu 2013 je 
zaključen. Vsi izbrani prejemniki so bili obveščeni o upravičenosti do sofinanciranja, prav 
tako so jim bile posredovane pogodbe v podpis. 
 

 JAVNI poziv za sofinanciranje programov in projektov veteranskih društev 
 

Vsi izbrani prejemniki sredstev so bili obveščeni o upravičenosti do sofinanciranja, prav tako 
so jim bila dodeljena sredstva nakazana. 
 

 JAVNI poziv za sofinanciranje registrirane kulturne dediščine 

  

Občina Miren-Kostanjevica je v mesecu maju  izvedla  Javni poziv za sofinanciranje 
registrirane kulturne dediščine na njenem območju. 
Na poziv so prispele tri prijave:Župnija Miren, Župnija Opatje selo, Župnija Kostanjevica na 
Krasu – Vojščica. Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da so vse popolne. V skladu z pravili 
za delitev sredstev je bilo razdeljeno 15.000,00€, ki so bila na Investicijskem transferju 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 
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 Razpis za Javno razsvetljavo (prenova in koncesija) 

 

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 službe: 
dobava, postavitev, vzdrževanje 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. Žal do razpisnega roka nismo 
prejeli nobene prijave, kljub predhodnemu zanimanju nekaterih ponudnikov. Zato smo dne 
11.7.2013 izvedli še Postopek s pogajanji, kjer smo pridobili ponudbo podjetja JAVNA 
RAZSVETLJAVA d.d. Ljubljana, skupaj s soprijavitelji ELTEC PETROL d.o.o in ELEKTRO 
PRIMORSKA d.d.. V skladu z zahtevami razpisa so za izvedbo investicije ponudili ceno 
291.300,55 EUR in koncesnino 252.889,55 EUR. Del sredstev v višini 46.511,40 EUR bomo 
pridobili tudi iz razpisa URJ1. Informacijo o odločitvi in izbiri smo ponudniku poslali dne 
15.7.2013. Pogodbi za izvedbo prenove Javne razsvetljave in Koncesijsko pogodbo za 
opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave smo z JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. Ljubljana podpisali 16.8.2013. Dela 
prenove javne razsvetljave bodo zaključena do 15.10.2013.  
 
 

 CERO Nova Gorica odločba  

 
Za regijski projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica« smo občine 
severne primorske, ki v njem sodelujemo dobile odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev dne 
16.8.2013. Višina skupnih stroškov projekta je 47.097.589 od tega 24.702.146 EU sredstev 
iz kohezijskega sklada in 18.036.240 EUR občinski proračuni in 4.359.202 EUR nacionalni 
viri - MGRT. Upravičeni stroški projekta so od 1.1.2007  do 31.12.2015, ko mora biti projekt 
zaključen. 

 
 

INVESTICIJE 
 

 LivingFountains 
 

V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-
2013 smo dokončali obnovo kala in dveh vodnjakov na Lokvici.  
Okoli kala in dveh vodnjakov smo postavili ograjo zaradi zagotavljanja varnosti ter uredili 
dostopno pot. 
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 Hiša opajske tradicije 
 

Občina Miren – Kostanjevica se je januarja letos prijavila na 8. javni razpis iz naslova ukrepa 
322 Obnova in razvoj vasi, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s projektom 
»Hiša opajske tradicije«.  
Projekt »HIŠA OPAJSKE TRADICIJE« obravnava rekonstrukcijo in spremembo 
namembnosti obstoječega objekta v večnamenski objekt skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje v vaškem jedru Opatjega sela. V objektu se bo uredilo 
večnamenske prostore z e-info točko. Večnamenski prostori bodo namenjeni 
medgeneracijskemu druženju, kulturno-
umetniški in drugi prostočasni dejavnosti 
krajanov. V objektu bodo imela na razpolago 
prostore tudi lokalna društva (turistično in 
mladinsko društvo, društvo kmečkih žena in 
druga), ki se jih bodo posluževala za svoje 
delovanje oz. za izvajanje društvenih 
aktivnosti. V okviru večnamenskega 
prostora v pritličju je predvidena tudi 
ureditev prikaza tradicije kraja, tradicionalnih 
lokalnih obrti in zgodovine kraja. Na 
dvorišču bo urejen zunanji prostor za razne 
prireditve. Dne 23.08.2013 smo dobili 
odločbo o pravici do nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz ukrepa Obnova in razvoj vas i v 
višini 65.822,74€. 
 
 

 INTERBIKE  
 
V okviru projekta INTERBIKE, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-
2013, je bila izvedena rekonstrukcija kolesarke poti  -  odcepa pod Pomnikom braniteljem 
slovenske zemlje na Cerju. Rekonstrukcijo poti je izvajalo CP Nova Gorica, Industrijska 
cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Rekonstrukcija je obsegala: 
- Izravnavo obstoječega planuma, 
- Izdelavo nevezane nosilne plasti iz zrnatega drobljenca, 
- Izdelavo dvoplastne površinske prevleke s trojnim posipom drobirja, 
- Izdelava bankin in muld. 
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 »Ureditev kolesarske poti Miren-Kras – Projekt CroCTal« 

 
Projekt Croctal v Občini Miren-Kostanjevica, je nadaljevanje projekta Interbike, saj je 
predvidena, poleg nabave opreme in promocijskih materialov, tudi rekonstrukcija kolesarske 
poti iz Mirna na Kras. Skupna vrednost projekta za Občino Miren-Kostanjevica je 72.000,00 
EUR: 

- Nabava opreme: 2.000,00 EUR (kolesa, GPS naprave) 
- Promocijski material: 3.976,00 EUR (brošure, zemljevidi,..) 
- Investicije: 66.024,00 EUR (izgradnja odseka Miren-Kras) 

 
V juniju in juliju leta 2013 smo porabili 19.891,22 
EUR za investicijo, katera je zajemala: 

- Izravnava obstoječega planuma gozdne poti 
in izdelava nevezane nosilne konstrukcije iz 
zrnatega drobljenca 

- Izdelava propusta fi 100 na navedeni gozdni 
poti. 

 
 

 

 
 POT MIRU / VIA DI PACE 

 

V okviru projekta Pot miru, Program čezmejnega sodelovanje Slovenija - Italija 2007–2013, 

se bo v Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju uredila multimedijska razstava 1. 

svetovne vojne. Izvedena so bila javna naročila za pohištveno, strojno, programsko opremo, 

urejanje muzejskih zbirk (zasnova in priprava vsebin razstave; grafičnih podlag,…), maketo 

za projekcijo,…   

Otvoritev multimedijske razstave bo 21. septembra 2013, ob Svetovnem dnevu miru, ki ga 

organizira Občina skupaj s Pokrajino Gorica, tudi v sklopu projekta.  

 

 Project CAMAA 

 

Dne 6. 8. 2013 je bil na Občini M-K sestanek partnerjev projekta. Udeležili so se ga 

predstavniki vodilnega partnerja Regione del Veneto, Marco Polo System G.e.i.e.,  

Comunita` Collinare del Friuli Venezia Giulia in Comune di Palmanova . Na sestanku so bile 

predstavljene izvedene in predvidene aktivnosti. Občina Miren-Kostanjevica je v sklopu 

projekta izvedla že večji del investicij v Pomniku, ki bo postal center za promocijo Projekta 

CAMAA ;  

- opremlja se konferenčna dvorana (ustrezna  avdio in video oprema  ter zatemnitev 

prostora, konferenčna miza in govorniški pult, stoli);  

- ureja se informacijska točka 

- postavlja se zaslon na dotik, na katerem bodo za ogled pripravljene različne vsebine.  

Izvedena so že bila ustrezna javna naročila za opremo in storitve, kot npr.multimedijska 

produkcija, oblikovanje svetlobe in zvoka, prevodi vsebin, pedagoški program za osnovne in 

srednje šole, in drugo.  
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 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 
Sežani 71a, 6210 Sežana. Investicijo financira 50% Občina Miren-Kostanjevica in 50% KS 
Temnica. Izvajalec je z deli pričel v tednu med 15 in 20 julijem. Zaključek del je predviden v 
prvem tednu v septembru. 
   

  
 

   
 

 Zeleni otok Orehovlje  

 
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za izvedbo gradnje Zeleni otok Orehovlje  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. Investicijo financira 50% 
Občina Miren-Kostanjevica in 50% KS Orehovlje. Izvajalec je bil uveden v delo v začetku 
meseca julija. Dela so obsegala rekonstrukcijo že obstoječega otoka za odpadke. Vsa  dela 
so že  zaključena.  
 

     
 

 
 

 Mrliška vežica Lipa 
 
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za izvedbo gradnje Mrliška vežica 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. Investicijo financira 50% 
občina Miren-Kostanjevica, 50% KS Temnica. Od predvidene skupne vrednosti investicije v 
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višini 22.860,00€ nam bo RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciralo 
investicijo v skupnem znesku 16.933,10€. Izvajalec je bil uveden v delo v drugi polovici 
meseca junija. Obnovitev obsega (rušitvena, zemeljska, pripravljalna, zidarska, tesarska, 
krovsko-kleparska, obrtniška in elektroinstalacijska) dela. Vežica se je v celoti obnovila. 
Poleg obnovitve vežice se je delno obnovilo tudi obzidje na vhodu na pokopališče in izvedlo 
se je tudi priklop vežice na elektroomrežje. Dela so v zaključni fazi. 
 

  
  

  
 
 
 

 Izgradnja zida z žarnimi nišami v Biljah 
 
V  drugi polovici maja se je začel evidenčni postopek izbire najugodnejšega ponudnika za 
izvedbo gradnje: Izgradnja zida z žarnimi nišami v Biljah. K oddaji ponudb je bilo povabljenih 
pet potencialnih ponudnikov, kateri so tudi oddali ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba 
ponudnika: Prevozi in storitve, Renato Kačič s.p., Opatje selo 78, 5291 Miren. Investicijo 
financira 50% občina Miren-Kostanjevica in 50% KS Bilje. Izvajalec je bil uveden v delo v 
27.08.2013. Dela bodo obsegala izgradnjo šestih temeljev za postavitev šestih žarnih niš  s 
po 12 – nišami, v tej fazi bomo izvedli dve žarni niši v kompletu (24 žarnih prostorov). Dela 
bodo predvidoma zaključena v mesecu septembru. 
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 »KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)« 
 
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)«. Na razpis so prispele tri ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba podjetja Makro 5 
Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper. Vrednost naročila znaša 876.182,84 EUR z 
DDV-jem.  Občina je pridobila sredstva s strani RS - Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, 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 v višini 591.543,57€ ter 140.307,90€ za sofinanciranje lastne 
udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine. 
Prav tako je bilo  razpisano tudi javno naročilo za izvajanje nadzora nad gradnjo. Prispelo je  
pet ponudb. Na podlagi pregleda ponujenih del je bil izbran izvajalec KLIMA 2000 
d.o.o.,Prvomajska  ulica 37,5000 NOVA GORICA. Sklenjena je pogodba za vrednost 
11.102,00€. 
Za  koordiniranje del v fazi izvajanja, koordinacije varnosti in zdravja pri delu, na začasnih in 
premičnih gradbiščih, je določen Hladnić Stjepan, u.d.i.s., Kozinova 1, 6320 Portorož. Izbran 
je bil v sklopu pogodbe z glavnim izvajalcem.  
Pred pričetkom izvajanja del je bilo potrebno urediti začasno parkirišče. Le to je bilo urejeno 
na delu zelenice poleg športnega igrišča. 

 
 
 
Izvajalec je bil uveden v delo že dne 02.08.2013, dejansko pa je pričel izvajati dela šele     
26.08.2013. Glavni vzrok za kasnitev je bil postopek pridobitve začasne zapore državne 
ceste Miren-Opatje selo.    
Predviden pogodbeni zaključek del je v 240 dneh od pričetka del, to je predvidoma 
31.03.2014. 
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Obseg del, ki jih zajema 2. Faza (3.etapa) obsega: 

 Gradbena dela (pripravljalna, rušitvena, zemeljska, zidarska, betonska, ….) 

 Obrtniška dela (Krovskokleparska, mizarska, aluminijska, kamnoseška, keramičarska, 
slikopleskarska, ….) 

 Elektroinstalacijska dela 

 Strojnoinstalacijska dela 
Investicija obsega rušitvena dela obstoječe stavbe, izkop do nivoja cestišča (državna cesta  
Miren-Opatje selo) ter  izgradnjo nadomestne stavbe B, v kateri je predviden mladinski center v 
pritličju, v 1. nadstropju pa dnevni center starejših občanov. Prav tako zajema investicija 
ureditev zunanjosti objekta z amfiteatrom, ki povezuje spodnji in zgornji nivo stavbe B. Na obeh 
nivojih pa bo urejeno tudi parkirišče.  
 

  
 
 

 

 Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija) 
 

 
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013       
je pripravljena projektno dokumentacija: Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda naselja 
Opatje selo 1. Faza in  Čistilna naprava Opatje selo. Tako za Ureditev odvodnjavanja 
odpadnih voda naselja Opatje selo 1. Faza in  Čistilno  napravo Opatje selo je vložena vloga 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
Dne 17.7.2013 je bil objavljen razpis za izvajalca za Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda 
naselja Opatje selo 1. Faza. Na razpis sta se prijavila dva ponudnika CPG Nova Gorica in 
Ginex International, pregled ponudb je v teku.  
Dne 18.7.2013 je bil objavljen razpis za izvajalca za Čistilno  napravo Opatje selo. Na razpis  
se je prijavil en  ponudnik, CID Čistilne naprave d.o.o., Koper. Pregled ponudbe je v teku.  
 

 Mrliška vežica Orehovlje 
 

Dne 2.7.2012 je bilo oddano povabilo k oddaji ponudbe (evidenčni postopek) za izdelavo 
PGD, PZI za objekt Mrliške vežice v Orehovljah. Izbran je bil ponudnik  ARB d.o.o., 
Orehovlje 42B, 5291 Miren, s katerim je bila dne 27.8.2012  podpisana pogodba. Predmet 
pogodbe so PGD in PZI projekti, vključno s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij ter 
gradbenega dovoljenja.  V avgustu mesecu so bili predani tako PGD kakor tudi PZI projekti, 
pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-229/2013/14 z dne 19.06.2013. 
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 Kanalizacija Bilje  

 
Na podlagi izvedenega  javnega naročila  za Izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI: 
Fekalna in meteorna kanalizacija ter rekonstrukcija vodovoda Bilje, katere izvajalec je bil 
ponudnik: IPSUM d.o.o. ljubljanska cesta 72,1230 Domžale nam je v mesecu juliju  predal 
projektno dokumentacijo PGD in PZI. 
 

 Energetska Obnova OŠ Bilje 
 

Dne 23.7.2013 smo z Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli Sklep  o ugoditvi 
Energetske Obnove OŠ Bilje. Občina Miren-Kostanjevica je upravičena do nepovratnih 
sredstev v višini do 106.479,17 EUR. 
 
 

 Čistilna naprava ob Vrtojbici  
 
S strani koordinatorja Projekta Čistilna naprava ob Vrtojbici smo bili obveščeni, da sta Razpis 
za izbiro inženirja in Razpis za osveščanje javnosti v teku. Za  inženirja 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., Ljubljana. 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  objavilo tudi razpis za 
izbiro izvajalca – gradnja kanalizacijskega omrežja Miren – Orehovlje. Odpiranje ponudb je 
bilo 24.07.2013. Na razpis so prispele dve ponudbi Jadran d.d.,Partizanska cesta 75, 6210 
Sežana in NG NIZKE GRADNJE d.o.o., Šmihel 58, 8000 Novo Mesto. Pregled ponudb in 
odločitev je v teku. 

 

 

 Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren 
 

Na osnovi popisov del in dogovorov z vodstvom OŠ Miren smo  razpisali evidenčni postopek 
za investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Miren. Pozvali smo pet ponudnikov in vsi so oddali 
tudi, ponudbe. Izbran je bil izvajalec del - Arel oprema d.o.o., Bilje 8, 5292 Renče. Izvedlo se 
je prekritje strehe z dodatno hidroizolacijo ter zamenjavo kleparskih izdelkov (žlebovi in 
obrobe) na objektu Vrtec Miren v obsegu cca 400m2. Na zahtevo sanitarne inšpekcije je bil 
urejen tudi vetrolov na vhodu v kuhinjo. Vrednost vseh del je cca 36.000,00€. 
 

  
 
Poleg tega je bilo športno igrišče ob Osnovni šoli Miren zavarovano z zaščitno ograjo. 
Vrednost del je cca. 3.000,00 EUR. 
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 Prometna ureditev JP 759021 Ob pokopališču-Laz-spomenik (križišče) v Biljah 
 
Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka za  gradnjo objekta »Prometna ureditev 
javne poti JP 759 021 Ob pokopališču – Laz – spomenik (križišče) v Biljah« smo izmed 

pridobljenih ponudb izbrali ponudbo družbe Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Industrijska 
cesta 2,  5000 Nova Gorica. K oddaji ponudb smo povabili  tri potencialne  ponudnike. Prejeli 
smo tri ponudbe. Obseg del zajema rekonstrukcijo odseka Javne poti JP 759021 Ob 
pokopališču – Laz – spomenik (križišče) v Biljah v dolžini 175m, ki  je v slabem stanju (jame, 
bankina). Cesto je potrebno sanirati, urediti jo je prometno in označiti parkirna mesta ter jo 
preplastiti. 

 
 

 
 
Zlatko Martin Marušič 

Župan 
Miren, 3.9.2013  
 
 

 


