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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 11.10.2013 DO 22.11.2013
Zbor krajanov KS Opatje selo
Dne 9.10.2013 smo na zahtevo KS Opatje selo sklicali zbor krajanov Krajevne skupnosti
Opatje selo. Zbor je bil sklepčen. V prilogi poročila je zapisnik zbora.

Prvo srečanje občinskih uprav Šempeter-Vrtojba,
Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

Renče-

Dne 11.10.20103, smo se v organizaciji medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v popoldanskih urah srečali predstavniki
občinskih uprav vseh občin ki sodelujemo v naši skupni občinski upravi. Srečanje je bilo
spoznavno rekreativnega značaja saj smo izvedli pohod po Poteh miru na Krasu z ogledom
Pomnika na Cerju in zaključkom v Temnici. Odziv iz strani vseh štirih občin je bil zelo dober.

Seja predsedstva ZOS-a
V Slovenski vasi smo se udeleţili 3. seje Predsedstva Zdruţenja občin Slovenije, kjer smo
razpravljali: o predlogu zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 14 in 15, povprečnin,
investicije po 21. Členu ZFO, noveli zakona o financiranju občin, predlogu zakona o davku
na nepremičnine.

62. seja Sveta regije
21.10.2013 je bil svet regije na kateremu se je najbolj obširno razpravljalo predvsem o
izvajanju projekta R CERO. V zvezi s tem je svet na 62. seji sprejel dva sklepa in sicer, 1. da
potrjuje nadaljevanje projekta R CERO z vsemi do sedaj sprejetimi obveznostmi; 2. Svet
regije poziva ţupana Občine Ajdovščina, da na osnovi sklepa regije skliče izredno sejo
občinskega sveta v roku enega tedna s ciljem podpisa odloka o ustanovitvi javnega podjetja
in obravnave problematike R CERO. Seje se udeleţi podpredsednik sveta regije Zlatko
Martin Marušič in ostali člani sveta regije.
Poleg te točke je svet obravnaval še evalvacijo strategije turizma Severno Primorske regije,
operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike 14-20, Zavezo v boju proti raku,
shemo CLLD/Lokalni razvoj, problematiko rezanje sredstev v projektih čezmejnega
sodelovanja, problematiko ukinjanja občin.

Obisk pri ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo g.
Stepišniku
Dne 22.10.2013 smo se udeleţili sestanka na MGRT-ju pri ministru Stanku Stepišniku glede
rizičnih regijskih projektov, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada za iztekajoče se
obdobje 2007-2013. Poudarjeno je bilo, da morajo biti do konca leta 2013 zaključeni vsi
postopki in dokumentacija za izvedbo kohezijskih projektov v našem primeru sta to projekta
R CERO in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče.
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Obisk evropskih novinarjev na poteh miru
V petek 25.10.2013 nas je obiskala
delegacija evropskih novinarjev, ki so
specializirani za zgodovinski turizem.
Ogledali so si delčke poti miru na trasi od
morja do Kobarida. V naši občini so si
ogledali Pomnik na Cerju in Poti miru na
Krasu. Sledil je odhod čez Brda v Kobarid
v naslednjih dneh.

Obisk vojnih invalidov
V nedeljo 27.10.2013 nas je obiskala
delegacija vojnih invalidov iz Italije (ANMIG)
in Slovenije. V pomniku na Cerju je potekalo
srečanje
predsednikov
invalidskih
organizacij, ki se je zaključilo z ogledom
pomnika. Obiskali so nas predsednik
ANMIG Italije, g. Bernardo Traversaro,
predsednik ZVDVI Slovenije, Janez Podrţaj,
predsednik regijske ANMIG Furlanije
Julijske Krajine g. Giovani Picco, predsednik
območne organizacije ANMIG Trţič g.
Ermando Ferletič, predsednik Društva vojnih
invalidov Severne Primorske Franc Andrlič
in spremstvo.

Računsko sodišče Republike Slovenije – Poziv za predložitev
podatkov o javnih naročilih
Dne 22.10.201 smo s strani Računskega sodišča Republike Slovenije prejeli Zahtevo za
predloţitev podatkov o javnih naročilih v letu 2012 in o javnih naročilih v obdobju od 1.1. do
30.9.2013, za potrebe načrtovanja revizije javnih naročil v občinah. V predpisanem roku 8 dni
smo Računskemu sodišču posredovali naslednje podatke:
- Podatki o javnih naročilih v letu 2012 in v obdobju od 1.1. do 30.9.2013 glede na vrsto
objave (oddanih po ZJN-2),
- Seznam največjih javnih naročil, glede na pogodbeno vrednost, oddanih v letu 2012
in v obdobju od 1.1. do 30.9.2013 in
- Seznam največjih javnih naročil glede na realizirane odhodke (ne glede na datum
oddaje) v letu 2012 in v obdobju od 1.1. do 30.9.2013.

R CERO udeležba na seji občinskega sveta Ajdovščina
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V sredo 6.11.2013 smo se udeleţili seje občinskega sveta Občine Ajdovščine z ciljem
nadaljevanja projekta R CERO, vendar občinski svet ni sprejel dnevnega reda in seja je
odpadla.

63. seja Sveta regije; problematika R CERO
Dne 12.11.2013 je v Novi Gorici potekala 63. Seja Sveta regije. Obravnavali so problematiko
na projektu R CERO ter nadaljnji postopek ustanovitve Javnega podjetja R CERO Nova
Gorica. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne
12.11.2013 potrjuje, da devet občin od desetih prisotnih občin nadaljuje z izvajanjem
projekta R CERO Nova Gorica.
2. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne
12.11.2013 potrjuje, da se Občini Ajdovščina omogoči 2 tedna, to je najkasneje do
29.11.2013, da podpiše Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. in Investicijski program za investicijo Regijski
center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.
3. V kolikor Občina Ajdovščina ne podpiše zahtevane dokumentacije v okviru drugega
sklepa 4. točke dnevnega reda do 29.11.2013, v začetku decembra 2013 vsi prisotni
ţupani pooblaščajo ţupana Mestne občine Nova Gorica, da sproţi postopke za
izvršitev toţbe proti Občini Ajdovščina.
4. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na svoji 63. seji, dne
12.11.2013 predlaga, da Občina Ajdovščina vse sprejete sklepe Sveta regije v zvezi s
projektom R CERO Nova Gorica pošlje članom občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Obisk teritorialnega polka
21.11.2013 je Občino Miren-Kostanjevica obiskal
Teritorialni polk Slovenske vojske s sedeţem v
vojaškem objektu na Ajševici. Enota je bila
oblikovana in ustanovljena v letošnjem letu in
sicer kot posledica preoblikovanja Slovenske
vojske, pri čemer je glavna namera pristojnim
povečati sodelovanje Slovenske vojske s civilnim
okoljem.

Obisk direktorjev Pošte in HSE v regiji
Ţupani bivše goriške občine smo imeli sestanek z generalnim direktorjem Pošte Slovenije
Borisom Novakom in generalnim direktorjem HSE d.o.o. Blaţem Košorkom. Vsebina
pogovorov je tekla glede načrtovanih reorganizacije v podjetjih, ki jih vodita.

Predstavitev projektov »Upravljanje z vodami – primer povodja reke
Soče«
MGRT, Direktorat za regionalni razvoj in Evropsko teritorialno sodelovanje, Slovenska Info
točka Štanjel je dne 13.11.2013 v Novi Gorici pripravila posvet na temo upravljanja s
povodjem reke Soče, ki smo se ga udeleţili.
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V prvem delu so bili predstavljeni trenutno izvajajoči se projekti sofinancirani v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (HIDRO KARST,
TRECORALA, ASTIS, GOTRAWAMA, CAMIS).
V drugem delu posveta so strokovnjaki predstavili vsak svoj strokovni vidik pri upravljanju z
vodami, ta se je zaključil s predstavitvijo idejnega projekta izdelave poplavne karte reke
Vipave. Predstavitve so izvajali dr. Aleš Bizjak – Inštitut za vode RS: Praktične aplikacije EU
projektov (CAMIS) integralnega upravljanja reke Soče; mag. Igor Podobnik, ARSO, PE
Nova Gorica: Upravljanje s povodjem reke Soče; Silvana Batič – Hidrotehnik d.d. Nova
Gorica : Vzdrţevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter izvajanje
sanacijskih programov; Dr. Marina Pintar – Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani:
Kmetijstvo in voda; Mag. Danijel Rojšek – ZRSVN, OE Nova Gorica: Okoljevarstveni vidik pri
upravljanju z vodami; Dr. Rok Fazarinc: Predstavitev idejne zasnove izdelave poplavne karte
v Vipavski dolini.

Protipoplavna zaščita
Civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica je konec
meseca oktobra poslala vsem prebivalcem na poplavnem
območju v občini, štiri prospekte na katerih so bili
predstavljeni različni ponudniki individualne poplavne
zaščite. Priloţena je bila ekonomična protipoplavna
zaščita, katera je bila predstavljena na dnevih civilne
zaščite Občine Miren-Kostanjevica v mesecu aprilu.
V mesecu novembru sta se zvrstila dva sestanka na
tematiko protipoplavne zaščite, na katerem so sodelovali
predstavniki Občine Miren-Kostanjevica, Ministrstva za
okolje in kmetijstvo (ARSO), Hidrotehnika d.d., podjetja Hovercraft d.o.o. in predstavnik
krajanov. Podjetje Hovercraft d.o.o. je predstavilo protipoplavno zaščito – napihljive vreče,
katere je moţno izdelati po naročilu. Dogovorili smo se, da bomo pilotno določili dve lokaciji
na poplavnem območju, na katerih bodo testno postavljena protipoplavna zaščita.
S strani občine Sovodnje ob Soči smo prejeli preliminarni projekt civilne zaščite, v katerem
so razdelani protipoplavni ukrepi. Predvidena je izgradnja protipoplavnih nasipov v bliţini
stanovanjskih objektov, kateri minimalno zmanjšujejo razlivno območje reke Vipave in ne
vplivajo na poplavno ogroţenost v Občini Miren-Kostanjevica.

Obnova javne razsvetljave
Obnova javne razsvetljave je obsegala zamenjavo svetilk in optimizacijo obratovanja
infrastrukture javne razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica. Osnova za obnovo javne
razsvetljave je bila predhodna dokumentacija (PZI). Razsvetljavo je bilo potrebno urediti
zaradi zakonskih zahtev, deloma pa naprave v stanju v kakršnem so bile, predstavljajo
nevarnost za občane in so velik energetski potrošnik.
Javna razsvetljava je bila načrtovana in zgrajena v skladu z veljavnim standardom SIST EN
13201, Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (UMVSOO); Ur.l. RS,
št. 81/2007, Ur.l. RS, št. 109/2007 in Ur. l. RS., št. 62/2010, ostalimi veljavnimi slovenskimi
pravilniki in evropskimi standardi in dobro inţenirsko prakso. Uredba postavlja za naprave
javne razsvetljave zelo stroge pogoje. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaţevanja okolja dovoljuje le uporabo svetilk,ki nad vodoravnico ne sevajo nobenega
svetlobnega toka (ULOR=0). Zahteve ni mogoče izpolniti s kakršnokoli svetilko, katere
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zaščitno steklo ni popolnoma vodoravno. Instalirane svetilke ustrezajo vsem tehničnim
zahtevam posredovanih iz strani občine Miren - Kostanjevica in predvidenih v razpisni
dokumentaciji. Svetilke izpolnjujejo zahteve električnih lastnostih s stališča porabe električne
energije in zmoţnosti krmiljenja v sistemu redukcije, stopnjo redukcije in porabo električne
energije v posameznem reţimu delovanja svetilke, mehanske trdnosti ter trajnostnih lastnosti
površinskih obdelav, posebno optičnega dela. Izbrane svetilke zagotavljajo končne, za
projekt obvezujoče prihranke električne energije.
Za zagotavljanje ustreznih svetlobnih razmer pa ni dovolj le zamenjava svetilk, pač pa je bilo
potrebno preurediti tudi del drogov za razsvetljavo. V nekaterih primerih je bilo potrebno
preurediti krivine in drogove podaljšati. Sanacija javne razsvetljave je bila izvedena na
podlagi predhodne dokumentacije,ogleda na terenu ter med izvedbo sanacije iz strani občine
potrjenih sprememb.

Zbirni center Kras
Občina Miren-Kostanjevica planira izgradnjo novega zbirnega
centra za območje kraškega dela občine. Zbirni center je
planiran v okolici Kostanjevice na Krasu, na parc. št. 2361/2
k.o. Kostanjevica na Krasu. Navedena parcela je v lasti
Občine Miren-Kostanjevica, dostopna z večjimi tovornjaki ter
locirana v središču kraškega območja. V mesecu oktobru in
novembru je Komunala d.d. začela z umikanjem kosovnih
kontejnerjev iz krajevnih skupnostih, saj v večini primerov odpadkov iz kosovnih kontejnerjev
ni bilo mogoče sortirati, kar je posledično predstavljalo višjo ceno odlaganja odpadkov. Zbirni
center Kras, bo deloval po načinu, kot delujeta ZC Miren in ZC Bilje, kjer bo moţno odlagati
vse vrste odpadkov razen gradbenega materiala.

Nagradni natečaj Primorskih novic in Luke Koper – Luka Koper
okno v rap
Zaključil se je nagradni natečaj Primorskih novic in Luke Koper. Na natečaju so sodelovali
osnovnošolci, njihova naloga pa je bila napisati rap skladbo (besedilo, aranţma, odpeti) in
posneti videospot na temo Luke Koper. Na natečaju je sodeloval tudi Anej Petejan in Mirna,
njegova skladba pa je bralce Primorskih novic tako navdušila, da je na natečaju zmagal. Anej
bo v studiu Hendrix na Radiu Koper, s profesionalno ekipo posnel zmagovalno skladbo. Za
nagrado pa bo, skupaj s sošolci OŠ Miren, odšel na izlet v Gardaland.

Ponovni obisk Občine Preddvor
V soboto, 23. novembra 2013, so nas ponovno obiskali iz Občine Preddvor. Ţupan, g. Miran
Zadnikar, je tokrat na obisk pripeljal občinske svetnike, člane odborov in komisij ter zunanje
sodelavce. Sprejeli smo jih v prostorih občine in na kratko predstavili vse investicije in
projekte v občini, v Mirnu so si ogledali še muzej na meji »Spomni se name« in pot
nadaljevali na Cerje, kjer so si ogledali pomnik. Sledil je ogled Brestovca na Vrhu (občina
Sovodnje) in nadaljevanje poti proti Kopru.
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PROJEKTI, INVESTICIJE IN RAZPISI
»KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)«
Dela na projektu potekajo v skladu z terminskim planom. V tem terminu so izvedena ţe vsa
rušitvena dela in v veliki meri zemeljska dela. V izvajanju je betonska stena s stopnicami na
juţni strani in betoniranje temeljev za »B objekt«. Na delu gradbišča smo uredili začasno
parkirišče ob regionalni cesti. Dne 29.10.2013 sta prišla v kontrolo predstavnika Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sta izvajala kontrolo na terenu. Pri izvedbi kontrole so
preverjali:
ali so nastali stroški upravičeni skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2014,
spoštovanje predpisov s področja javnega naročanja,
spoštovanje pravil o informiranju in obveščanju,
ustreznost revizijske sledi,
ločenost računovodskega spremljanja in evidentiranja poslovnih dogodkov,
ustreznost dokumentiranja in arhiviranja dokumentacije,
obstoj in ustreznost sofinanciranih gradenj,
preveritev verodostojnosti dokumentacije, posredovane ob predhodnih zahtevkih za
izplačilo sredstev, glede na dejansko stanje izvedbe operacije,
doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov operacije.
Za namen kontrole je bilo potrebno pripraviti predvsem naslednjo dokumentacijo:
original gradbene situacije, original pogodbe o nakupu nepremičnin, original račune,
potrdila o plačilu, bančne garancije, konto kartico,
celotno originalno dokumentacijo javnih naročil
gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo,
original upravnega dovoljenja za poseg v prostor
varnostni načrt,
zapisnik uvedbe v delo
bančno garancijo
izbranega izvajalca s predračunom – ponudbo
Pri pregledu celotne dokumentacije niso bile ugotovljene nobene napake razen, da je
potrebno uskladiti NRP glede na izvajanje KUC II. faza –(3. etapa).
Za celotno operacijo sta bila posredovana ţe dva zahtevka in sicer na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo za;
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sofinanciranje lastne udeleţbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine
sofinanciranje v skladu javnim razpisom za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Čistilna naprava ob Vrtojbici
S strani pooblaščenega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bilo objavljenih
pet razpisov;
za izbiro inţenirja; – izbran je bil Projekt d.d. Nova Gorica, ki nastopa v skupnem
nastopu s ponudnikom DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ d.o.o., Ljubljana, postopek
zaključen in pravnomočen.
za izbiro osveščanja javnosti; na Razpis za informiranje in obveščanje javnosti so
prispele 3 ponudbe, postopek zaključen in pravnomočen.
za izbiro izvajalca – gradnja kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje; izbran je
izvajalec - Jadran d.d., Partizanska cesta 75, 6210 Seţana, postopek zaključen in
pravnomočen.
za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter;, dne
19.11.2013 so bila izvedena pogajanja z ponudnikom CPG Nova Gorica, izbor je še v
teku, pripravlja se podpis pogodbe.
za izbiro izvajalca za komunalno infrastrukturo za CČN in spremljajoče objekte; dne
19.11.2013 so bila izvedena pogajanja z ponudnikom Kolektor Koling d.o.o., Idrija
izbor je še v teku, pripravlja se podpis pogodbe.
za izbiro izvajalca – Centralna čistilna naprava Nova Gorica; na razpis sta prispeli dve
ponudbi, dne 21.11.2013 je bilo odpiranje še dopolnitve za oba ponudnika, pregled
dopolnitev in obrazloţitev 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. Izvajalec je
začel z pripravljalnimi deli; izdelava PZI projekta, čiščenje parcele in zakoličenje objekta.
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Za objekt kanalizacija je bil prvi razpis razveljavljen, ponovno smo pripravil javni razpis, na
katerega so prispele tri ponudbe; CPG Nova Gorica, CPK Koper in Adriaplan d.o.o., Seţana,
najugodnejša je bila ponudba ponudnika CPG Nova Gorica s katerim pripravljamo pogodbo.
Dne 19.11.2013 je je bilo objavljeno še javno naročilo za Izvajanje nadzora pri investiciji;
izvedba gradbenih in elektrodel za objekt »Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda naselja
Opatje selo – I. in II. Faza – Projekt ISO-PA«. Odpiranje ponudb je predvideno dne
28.11.2013.

Izgradnja zida z žarnimi nišami v Biljah
Izvajalec Prevozi in storitve, Renato
Kačič s.p., Opatje selo 78, 5291 Miren,
je začel z deli 27.08.2013 . Investicijo
financira
50%
občina
MirenKostanjevica, 50% KS Bilje. Dela so
obsegala izgradnjo šestih temeljev za
postavitev šestih ţarnih niš s po 12 –
nišami, v tej fazi smo izvedli dve ţarni
niši v kompletu (24 ţarnih prostorov).
Vsa dela so zaključena. Vrednost vseh
del je 15.519,00 EUR.

Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Miren, 25.11.2013
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