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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 18.8.2013 DO 11.10.2013

Prvi šolski dan
V šolskem letu 2013/2014 bo OŠ Miren obiskovalo skupaj 309 učencev, od tega v Mirnu 206,
v PŠ Bilje 47 in v PŠ Kostanjevica na Krasu 56 učencev. Tudi letos smo se udeleţili proslave
ob začetku šolskega leta in zaţeleli vsem skupaj srečo in uspešno učenje.
Poročilo o laboratorijskem preskusu vzorca kopalnih voda
V Občini Miren-Kostanjevica se vsako leto dvakratno preverja ustreznost kopalnih voda na
štirih lokacijah – Bilje pri jezu, Orehovlje pri Šelu, Orehovlje pod mostom (Vrtojbica) in Miren
pred drţavno mejo. Odvez samih vzorcev je bil na začetku meseca julija in avgusta. Začetek
septembra, smo prejeli poročilo o laboratorijskem preskusu vzorcev kopalnih voda, iz
katerega smo razbrali, da vzorca vzeta v Biljah pri jezu ter v Orehovljah pri Šelu v sta
skladna z mejno vrednostjo oz. priporočili IVZ, medtem ko vzorec vzet v Orehovlje pod
mostom (Vrtojbica) ni skladni z mejno vrednostjo oz. priporočili IVZ. Vzorec vzet v Mirnu
pred drţavno mejo, julija ni bil skladen, avgusta pa je bil skladen mejno vrednostjo oz.
priporočili IVZ.
Delavnica »Učinkovito spletno komuniciranje«
4.9.2013 sta podjetje PriMS d.o.o. v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica pripravila
delavnico »Učinkovito spletno komuniciranje«. Na delavnico so bila povabljena vsa društva v
naši občini, TIC Temnica in Miren ter OŠ Miren. Število udeleţencev je bilo kar veliko.
Seznanili so se z načini širitve informiranja preko spleta in zakaj je pomembno povezovanje
lokalne skupnosti, društev, zavodov, ljudi… ter podali navodila o uporabi spletnega portala
MOJAOBČINA.SI, kateremu se je pridruţila tudi naša občina. Cilj tega je, da bi bili občani
čim hitreje in čim bolj obveščeni o vsem, kar se dela in dogaja v občini.

Mednarodni tabor »Soška fronta«
V nedeljo, 8. 9. 2013 se je 19 študentk in študentov , udeleţencev "Mednarodnega
študentskega tabora Soška fronta" odpravilo na Cerje. Ogledali so si Pomnik braniteljem
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slovenske zemlje, Borojevičev stol in poveljniške kaverne Pečinka. Osnovni namen tabora
je, da spoznajo okolje, kjer naj bi tudi v prihodnjih letih potekali študentski tabori posvečeni
Soški fronti .
Sestanek ZOS in SOS
Dne 10.9.2013 je v Ljubljani potekala skupna seja predsedstva ZOS in SOS. Obravnavali so
izhodišča reorganizacije lokalne samouprave, novi zakon o financiranju občin in predlog
zakona o davku na nepremičnine.
Goriško obiskala delegacija Pozitivne Slovenije
V ponedeljek, 9. septembra 2013, je Goriško obiskala delegacija Pozitivne Slovenije poslanke in poslanci, minister za gospodarstvo mag. Stanko Stepišnik, obrambni minister
Roman Jakič ter vodstvo stranke. V Novi Gorici so se sestali z ţupani vseh šestih goriških
občin, ki so med drugim opozorili na probleme vodooskrbe in komunale, propad lesne
industrije in kmetijstva, slabo vodeno in nadzirano igralništvo ter potrebo po 4. razvojni osi.
Izpostavili pa so tudi pozitivne stvari, kot so veliko število gradbenih investicij v prihodnjih
letih, uspešno vinogradništvo in sadjarstvo ter potencial za turizem.
Del ekipe se je nato odpravil v Miren, na ogled druţinskega podjetja Intra Lighting. V
popoldanskem delu obiska sta se delegaciji pridruţili tudi ministrica za področje odnosov
med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v zamejstvu in po svetu
Tina Komel ter predsednica vlade Republike Slovenije, mag. Alenka Bratušek. Na Mestni
občini Nova Gorica se je udeleţila srečanja z mladimi iz Goriške regije ter predstavitve
program Zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki je leta 2011 končno zaţivelo v
čezmejnem goriškem prostoru.
Sprejem OPN
Občinski svet je na 26. redni seji, 4. septembra 2013, sprejel Občinski prostorski načrt
Občine Miren-Kostanjevica. Po sprejetju je izdelovalec, Locus, d.o.o., uskladil besedilo
odloka s pripombami občinskega sveta. OPN je bil poslan za objavo v Uradni list RS,
objavljen bo predvidoma v naslednji izdaji uradnega lista, predvidoma 18.10.2013.
Svet regije v Novi Gorici
Dne 11.9.2013 je v Novi Gorici potekala 61. Seja Sveta regije. Obravnavali so stanje
investicije projekta R CERO ter nadaljnji postopek ustanovitve Javnega podjetja R CERO
Nova Gorica.
Vzpostavitev kulturne poti sv. Martina Tourskega v Sloveniji
Kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija je 18.9.2013 na sedeţu občine v Logatcu
predstavil evropsko kulturno pot sv. Martin Tourski. Pot v Sloveniji poteka po treh etapah;
prvi dve etapi sta ţe dokončani (prva etapa: Domanjševci – Zreče, druga: Zreče Logatec).
Tretja etapa naj bi potekala od Logatca do Opatjega sela. V okviru predlaganega projekta naj
bi se postavilo ustrezne označevalne in informacijske table ter pripravilo promocijsko gradivo;
poleg tega so moţne tudi druge aktivnosti oz. izvedba raznih investicij, ki so tematsko
vezane na kulturno pot.
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Novinarska konferenca Svetovni dan miru in projekta Pot miru
V torek 17.9.2013 smo v sodelovanju z Goriško pokrajino, ki je vodilni partner projekta in
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami izvedli tiskovno konferenco za predstavitev
čezmejnega projekta Pot miru –Via di pace, ter prireditve ob Svetovnem dnevu miru na
Cerju. Udeleţilo se je šest novinarjev iz Slovenije in trije iz Italije. Predstavili smo jim
aktivnosti projekta Pot miru –Via di pace s poudarkom na nakupu opreme Pomnika na Cerju,
ter aktivnosti iz projekta CAMAA izvedenih v pomniku. Sledila je predstavitev scenarija
prireditve ob Svetovnem dnevu miru, ki je bila letos prvič zasnovana dvojezično in tudi
financirana iz projekta Pot miru-Via di pace.
Predstavitve turističnih projektov Programa CBC SLO-ITA 2007-2013 20.9.2013 na
Cerju
Slovenska
Info
točka
Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 je v petek, 20. septembra
2013, v Pomniku na Cerju organizirala
predstavitev sofinanciranih projektov s
področja turizma.
Na delavnici so najprej slovenski projektni
partnerji predstavili projekte, ki posredno
vplivajo na razvoj turizma na upravičenem
območju programa v Sloveniji. Predstavili
so projektne aktivnosti, teţave s katerimi se
srečujejo in načrte za naprej, v novi
finančni perspektivi 2014-2020.

Prireditev ob svetovnem dnevu miru na Cerju
V soboto, 21. septembra 2013, smo se mnoţično zbrali ob Pomniku braniteljem slovenske
zemlje na Cerju v počastitev mednarodnemu dnevu miru z otvoritvijo multimedijske razstave
1. svetovnem vojne. V okviru projekta POT MIRU- VIA DI PACE, Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, je Občina Miren-Kostanjevica skupaj s Pokrajino
Gorica, ki je vodilni partner projekta in veteranskimi in domoljubnimi organizacijami
organizirala ţe peto tradicionalno praznovanje dneva miru.
Prireditev je potekala ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Poudarek tokratne
prireditve je na miru in čezmejnem sodelovanju. V sklopu projekta Pot miru smo v 1.
nadstropju pomnika vzpostavili trajno multimedijsko razstavo na temo I. svetovne vojne. Vsi
gostje in obiskovalci so si razstavo lahko premierno ogledali po končani prireditvi.
Na prireditvi so prvič skupaj nastopali recitatorji kluba mladih tigrovcev in dijakov italijanskih
goriških šol. Poleg njih pa je na prireditvi zaigral še Pihalni orkester Komen ter zapela
Zdruţeni pevski zbori Posočja in otroški pevski zbor Osnovne šole Miren.
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Slavnostna govornika na prireditvi sta bila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in
predsednik Pokrajine Gorica Enrico Gerghetta.
Ob 14 uri je bila v pritličju pomnika, v novo opremljeni večnamenski dvorani, projekcija filma
Niso letele ptice avtoric Anje Medved in Nadje Velušček.

Obisk Občine Preddvor
24. septembra je Občino Miren-Kostanjevica obiskala Občinska uprava Občine Preddvor. Na
občini smo jim predstavili občino in projekte, ki se trenutno izvajajo ter izmenjali izkušnje.
Ţupan je obiskovalce peljal na ogled Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

Sestanek glede vodo oskrbe Obale in Krasa
Dne 25.9.2013 je potekal sestanek za pripravo projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo
Obale in Krasa«. Projekt ima močno potencialno podporo s strani MKO-ja in se v Sloveniji
obravnava prednostno na področju reševanja problematike vodooskrbe. Poudarjeno je bilo
naj se projekt nadaljuje in zaključi čim prej, da se pridobi kohezijska sredstva .
Več zdravja v občini – Opatje Selo
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V okviru projekta Več zdravja v občini Miren-Kostanjevica je 26.9.2013 v Opatjem selu
potekala prva delavnica ZDRAVO SE PREHRANJUJEM. KAJ PA TI? Iz ZZV Nova Gorica
sta prišli Kristina Brovč Jelušič (regionalna koordinatorka projekta) in Irena Jerič (vodja
projekta). Predstavljen je bil program zdravega prehranjevanja, osnove zdrave prehrane in
prehranjevanje s pomočjo prehranske piramide in zdravega kroţnika. Udeleţencem so
izmerili krvni tlak. Vsak je dobil kartonček, z vpisano izmerjeno vrednostjo, ki se bo
dopolnjeval z rezultati meritev na naslednjih srečanjih.

Okusi ob meji - Gusti di Frontiere v Gorici
Gorica je ţe 10. gostila priljubljeno prireditev Gusti di frontiera – Okusi ob meji, ki se uvrščajo
med največje enogastronomske dogodke v Evropi. Festival je tudi dober zgled čezmejnega
sodelovanja. Organizatorjem je uspelo, kar so si zadali - povezati celotno Goriško z eno
prireditvijo in poudariti povezanost tega območja. Glavno prizorišče je na Piazza Vittoria
(Travnik), kjer so se predstavljali tudi ponudniki iz Občine Miren-Kostanjevica.

Začetek delovanja usmerjevalne skupine SEAP
Na podlagi Pogodbe o vključitvi občine v aktivnosti projekta ALTERENERGY in Konvencije
ţupanov je ţupan imenoval usmerjevalno komisijo v sestavi: Aleš Vodičar - Tajnik,Boštjan
Frančeškin - Strokovni sodelavec za CZ in okolje, Zvonko Ferfolja - Občinski svetnik,
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Danijela Kosovelj - Ravnateljica OŠ Miren in Boštjan Mljač - Vodja projektov-GOLEA. Prvič
se je komisija sestala 30. Septembra. Naloge usmerjevalne skupine so, da skozi proces
izdelave SEAP- Sustainable Energy Action Plans, vodi izdelovalca, aktivno spremlja izdelavo
tega dokumenta v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi projektov za akcijski načrt za
trajnostno energijo, mu nudi popolno podporo pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov, ki jih
rabi za izdelavo, organizira sestanke in je udeleţena na vseh sestankih-predstavitvah v času
izdelave. Usmerjevalna skupina je temeljna povezava med izdelovalcem SEAP in lokalno
skupnostjo. Dokument SEAP pripravlja GOLEA v sklopu projekta Alterenergy. Ko bo
dokument SEAP izdelan, ga čaka obravnava in potrditev na občinskem svetu.
Slovesnost ob prenovljeni knjižnici v Biljah
Knjiţnica v Biljah je letos beleţila 50-letnico njenega neprekinjenega delovanja. Njen skrbnik,
gospod Ivan Komel, pa si je prav letos prisluţil naziv - osebnost primorske meseca junija.
Krajevna skupnost Bilje je poskrbela za obnovo prostorov, Goriška knjiţnica pa je k prenovi
pripomogla z uvedbo računalniške izposoje in z ureditvijo knjig po policah. V ta namen so
vaščani priredili manjšo slovesnost. Prireditev je potekala v torek, 1. oktobra v prostorih
knjiţnice v Biljah. Krajani so se tako skupaj z ţupanom občine Miren Kostanjevica Zlatkom
Martinom Marušičem, direktorico Goriške knjiţnice Ireno Škvarč ter z drugimi povabljenci
poveselili ob novi kulturni pridobitvi. Za popestritev programa so poskrbeli Domači pevci iz
Lokovca.

Odprta je vsako sredo od 16:00 do 18:00 ter vsako nedeljo od 11:15 do 12:15.
Delegacija ustavnih sodnikov
V četrtek, 3. oktobra 2013, je delegacija ustavnih sodnikov Slovenije in Hrvaške obiskala
Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Ustavni sodniki Hrvaške so bili na uradnem
obisku v Sloveniji na povabilo predsednika Ustavnega sodišča RS, prof. dr. Ernesta Petriča.
Ogledali so si pomnik ter multimedijski muzej prve svetovne vojne in bili nad muzejsko
postavitvijo navdušeni.
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Občinski praznik
Letošnji občinski praznik Občine Miren-Kostanjevica so spremljali pomembni jubilejii: 100
letnica rojstva pisatelja in pesnika Igorja Torkarja, 100 letnica prihoda Lazaristov na Mirenski
grad in 30 letnica začetka gradnje Doma krajanov Negovan Nemec.
Posebno pozornost smo ob tej priloţnosti namenili tudi trem osebam, ki so glas iz Občine
Miren-Kostanjevica ponesli širom Slovenije, pa tudi v svet;
Ivanu Komelu, osebnost meseca junija po izboru Primorskih novic, Nives Zelenjak, ki je po
izboru revije Ona in iniciative Kakšno šolo hočemo, postala Naj učiteljica v šolskem letu
2012/2013 in lepi Mirenki Maji Cotič, ki je postala Miss Slovenije 2013.
Na slavnostni seji občinskega sveta, ki je bila v petek, 4. oktobra 2013, je Ţupan Občine
Miren-Kostanjevica jubilantoma KS Bilje in Lazaristom ter Ivanu Komelu, Nives Zelenjak in
Maji Cotič podelil tudi plakete. Premierno pa je bil predstavljen film, ki je bil pripravljen ob 30
obletnici začetka gradnje Doma Krajanov Negovan Nemec.

V soboto, 5.10.2013 je bila na podruţnični šoli Kostanjevica na Krasu slavnostno odprta
spominska plošča Igorju. Proslave se je udeleţila tudi hčerka Igorja Torkarja z druţino in
drugi sorodniki ter njegov prijatelj Joţe Spacal.

KS Bilje je v sklopu občinskega praznika praznovala tudi svoj krajevni praznik. Ob tej priliki je
pripravila proslavo, katera je bila posvečena 30 letnici začetka gradnje Doma krajanov
Negovan Nemec. Slavnostni gost je bil Ciril Zlobec, ki je bil govornik ţe ob postavitvi
temeljnega kamna.
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Kot zaključek praznika pa je bil v nedeljo 6.10.2013 pogovor z Borisom Cavazzo in Vesno
Milek v Ateljeju Negovana Nemca.

PROJEKTI, INVESTICIJE IN RAZPISI
LivingFountains
V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 20072013 smo v Biljah pripravili proslavo ob vodnjaku »v Klanci« ob nogometnem igrišču. Učenci
podruţnične šole Bilje pa so pripravili lep program.
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»KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)«
Dela na projektu potekajo v skladu z terminskim planom. V tem terminu smo izvedli vsa
rušitvena dela, trenutno se izvaja drobljenje odpadnega materiala, katerega bomo ponovno
uporabili za vgradnjo. V izvajanju je tudi izkop.

Čistilna naprava ob Vrtojbici
S strani pooblaščenega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so bili objavljeni
razpisi;
za izbiro inţenirja; na razpis 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.
Za izbiro osveščanja javnosti; na Razpis za informiranje in obveščanje javnosti so prispele 3
ponudbe, postopek je še vedno v teku, končni izvajalec ni še izbran.
razpis za izbiro izvajalca – gradnja kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje; na razpis so
prispele dve ponudbi ;
Jadran d.d., Partizanska cesta 75, 6210 Seţana
NG NIZKE GRADNJE d.o.o., Šmihel 58, 8000 Novo Mesto
Izbran je bil ponudnik Jadran d.d. Seţana. Podpis pogodbe je v teku.
razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter; izbor
je še v teku.
razpis za izbiro izvajalca za komunalno infrastrukturo za CČN in spremljajoče objekte; na
razpis je prispela ena ponudba. Postopek je v teku.
Razpis za izbiro izvajalca – Centralna čistilna naprava Nova Gorica; na razpis sta prispeli
dve ponudbi, pregled ponudb je še v teku.

Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija)
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013
je občina v septembru podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izgradnjo ČN, to je CID
Čistilne naprave d.o.o., Koper. Izvajalec je bil uveden v delo dne 10.10.2013. Pridobili smo
tudi obe gradbeni dovoljenji; in sicer za ČN ter za kanalizacijo.
Javni razpis za kanalizacijo bomo ponovili ker so ponujene cene ponudnikov, ki so se odzvali
na razpis, presegale predvidena sredstva v proračunu.
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Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Miren, 14.10.2013
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