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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 23.11.2013 DO 23.1.2014 
 

 

 Imenovanje direktorja Kraški vodovod Seţana  

 
V mesecu novembru je potekal izbor kandidatov za direktorja Javnega podjetja Kraški 
vodovod Seţana. Prispelo je 5 prijav, izmed teh so tri prijave ustrezale razpisnim pogojim. Po 
pregledu prispelih prijav je bil za direktorja imenovan Peter Fabiani. 

 4. seja predsedstva ZOS 

Dne 3.12.2013 je v Solčavi potekala 4. Seja Predsedstva zdruţenja občin Slovenije. 
Obravnavani so bili trije predlogi; Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015, Predlog novele Zakona o financiranju občin ter Predlog zakona o davku na 

nepremičnine. 

 17. Seja koordinacije ţupanov  občin Seţana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača 

 
V Seţani je dne 4.12.2013 potekala 17. seja koordinacije ţupanov občin. Predstavljen je bil 
Projekt lokalne samooskrbe in razvoj socialnega podjetništva med pridelovalci in potrošniki, 
dogovorjeno je bilo financiranje programa regijske varne hiše Kras, obravnavane so bile 
moţnosti za pridobitev EU sredstev za razne projekte v obdobju 2014-2020,  obeleţitev 100-
letnice Prve vojske, aktivnosti v ustanavljanju geoparka Kras ter predlog investicijskega 
vzdrţevanja in končna ureditev CERO Seţana.  

 Srečanje z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Ţidanom 

9. decembra je v prostorih občine potekal sestanek v zvezi s projektom »Oskrba s pitno vodo 
Obale in Krasa«. Sestanka se je udeleţil minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan in 
Direktor direktorata za javne sluţbe varstva okolja in investicije v okolje, dr. Boštjan Petelinc. 
Na sestanku so bili prisotni tudi ţupani, oz. predstavniki občin partneric, direktor JP Kraški 
vodovod Seţana in JP Riţanski vodovod Koper. Partnerji so imeli moţnost predstaviti cilje 
projekta, ter problematiko s katero se srečujejo. Minister je poudaril, da sta v Sloveniji še dve 
slabo oskrbovani področji in eno izmed teh je področje Obale in Krasa. Izraţena je bila jasna 
volja, da se projekt dokonča. V mesecu januarju bo na to temo ponovno sklican sestanek z 

ministrom. 
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 3. Seja Razvojnega sveta Severne Primorske 

V mestni občini Nova Gorica je dne 10.12.2013 potekala tretja redna seja Razvojnega sveta 
Severne Primorske. . Udeleţenci smo bili seznanjeni z delovnim osnutkom RRP Severne 

Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020. 

 Srečanje vodstva novogoriške policijske uprave s Severnoprimorskimi ţupani  

Glavna tema srečanja je bila obravnava varnostne problematike na območju novogoriške 
policijske uprave. Nova policijska zakonodaja omogoča nadgradnjo sodelovanja, saj bodo 
občine lahko na poziv policijskih postaj predlagale vključitev določenih prednostnih nalog v 
načrte dela. Statistika kaţe, da se je število kaznivih dejanj v zadnjih letih nekoliko povečalo, 
kar pa je značilno za vso Slovenijo. Tako kot drugod tudi na severnoprimorskem območju 
narašča število obravnavanih gospodarskih kaznivih dejanj, v zadnjih mesecih pa zaznavajo 
vse več vlomov v stanovanjske hiše na širšem goriškem in ajdovskem območju. Za oţje 
novogoriško območje je značilna tudi problematika prepovedanih drog in kriminalisti večkrat 

obravnavajo večje razpečevalce. S prometno varnostjo pa so relativno zadovoljni.  

 Razstava v Goriškem Muzeju »PRIŠLEKI Z VZHODA« 
 

 
(Pozlačena srebrna ločna fibula, najdena na Japnišču) 

Ohranili so se deli oblačil in predmeti, med njimi dve pozlačeni srebrni ločni fibuli, srebrni 
obroček, jantarni jagodi, ţelezne in srebrne pasne spone, kresilni kamen, ţelezni noţ in drugi 
drobni predmeti.  

Najdišča, ki bi jasno kazala na prisotnost tega ljudstva in ki bi dokumentirala zgodovinsko 
obdobje obstoja vzhodnogotske drţave so v Sloveniji zelo redka. Zato ima ta najdba izjemen 
pomen za stroko in za lokalno javnost, saj razkriva del preteklosti tega prostora, ki je bila 

doslej slabo poznana.         

 Podpis pogodbe za investicijo »Ureditev odvajanja odpadnih voda naselja 
Opatje selo – I. in II. Faza – Projekt ISO-PA« 

 

19.12.2013 smo podpisali pogodbo o izvedbi javnega naročila za izgradnjo kanalizacijskega 
omreţja v naselju Opatje selo. Najugodnejši ponudnik je bila druţba CPG Nova Gorica, d.d. 
 

V Goriškem muzeju na gradu Kromberk so od 19.12.2013 
in do konca oktobra 2014 na ogled argeološke najdbe, ki 
so jih izkopali v Mirnu,  natančneje v zaselku Japnišče. 
Arheologi so tam odkrili devet grobov in jih pripisali 
Vzhodnim Gotom. Datirali so jih v čas med 5. in sredino 6. 
stoletja.  
Arheološka izkopavanja na Japnišču so pod vodstvom 
Vesne Tratnik in Tomaţa Fabca potekala v jeseni 2011, 
grobove pa so odkrili ţe leta 2009. 
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 Prednovoletni obiski 

 
V mesecu decembru smo, tako kot vsako leto, skupaj z predstavniki Društva upokojencev 
Miren, Karitasa in otrok OŠ Miren na Mirenskem gradu obiskali lazariste ter prebivalke Doma 
usmiljenih sester. Ţupan je prav tako obiskal vse ţupnike v naši občini. Posebno pozornost 
smo namenili starejšim občanom naše občine, ki smo jih, s pomočjo krajevnih skupnost in 
društev, obiskali in skromno obdarili.  
                 

 Prednovoletno občinsko srečanje 
 

Boţično-novoletno srečanje smo dne 18.12.2013 organizirali v gostilni Štirna v Opatjem selu. 
Udeleţili so se ga povabljeni člani občinskega sveta, predsedniki KS in društev ter občinska 
uprava. Večer so popestrile članice dramske skupine Prosvetnega društva Kras Opatje Selo. 

    
 

 Silvestrovanje na Grivah 
 
Dne 29.12.2013 je Športno društvo Grive v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Miren in 
Občino Miren-Kostanjevica na Grivah v Mirnu pripravilo silvestrovanje za otroke, dne 
31.12.2013 pa še silvestrovanje za odrasle. Otroci so peli in plesali z animatorko, ogledali so 
si igrico s Piko Nogavičko, na koncu pa se še posladkali s palačinkami. Odrasli pa so se 
zabavali ob ţivi glasbi in skupaj pričakali novo leto. Občina je delno sofinancirala prireditev. 
 

 Poplave 5.1.2014 
 

V nedeljo 5. januarja nam je vreme ponovno povzročilo kar nekaj skrbi z obilnimi padavinami 
in visokim vodostajem reke Vipave. Razmere so se do ponedeljka zjutraj dokaj normalizirale. 
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V Občini Miren –Kostanjevica smo zbrali naslednje podatke o dogajanju: 
 –   intervencija se je začela ob 8 uri in 30 minut zjutraj 
–    v intervenciji je sodelovalo 11 pripadnikov Civilne Zaščite iz celotne občine. Sledili so 
stanju na terenu, obiskali ogroţene občane in temu primerno ukrepali 
–    v pripravljenosti so bili člani prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica 
–    preventivno se je napolnilo 200 protipoplavnih vreč 
–    podtalne vode so v Mirnu  in Biljah zalile 4 kleti 
–    reka Vipava je začela poplavljati ob 14.30 in zalila 2 kleti v Mirnu in Vrtočah 
–    zaradi poplavljenega vozišča smo zaprli za promet lokalno cesto Miren-Renče v Vrtočah 
–    v Miren in Bilje so bile dostavljene črpalke za praznjenje zalitih prostorov 
–    umiritev situacije, niţanje vodotoka in konec intervencije ob 22.30 
–    v ponedeljek 6.1.2014 se je vršil ogled posledic in čiščenje cest ( Vrtoče) 
–    najvišji vodostaj in pretok v Mirnu je bil ob 19.30 – višina 593 cm pretok 326 m3/s. 
 
Hvala vsem občankam in občanom, da so nas pravočasno in odgovorno obveščali o stanju 
na terenu ter nam tako omogočali hitrejše in boljše reševanje problemov. 
Štab Civilne Zaščite Občine Miren- Kostanjevica 

 

 
 
 

 Sklep o pričetku priprave OPPN Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v 
Mirnu 

V Uradnem listu RS, št. 4, z dne 17.1.2014, smo objavili Sklep o pričetku priprave OPPN 
Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu. Območje opuščene gramoznice ob 
obvoznici v Mirnu (bivša gramoznica SGP Gorica in kasneje Salonit Anhovo) je degradirana 
površina, ki jo obvozna cesta mimo Vrtojbe deli na zahodni in vzhodni del. Zaradi lege ob 
robu naselja in dobre cestne navezave na hitro cesto sta oba dela degradirane površine 
primerna za ureditev gospodarske cone, taka namembnost je opredeljena v občinskem 
prostorskem načrtu. Glede na obseg območja, veljavne predpise s področja urejanja 
prostora kakor tudi zaradi zagotavljanja racionalne izrabe in vključevanja javnosti je za 
območje potrebno izdelati OPPN. Ker pa je obvozna cesta območje gramoznice deli na dva 
med seboj nepovezana dela in ker je trenutno stanje lastništva razdeljeno na enak način, je 
smiselna izdelava dveh ločenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Ta sklep se nanaša 
na zahodni del bivše gramoznice, pobudo za pričetek postopka je podal lastnik zemljišča. 
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame druţba AVTOPREVOZ CEMENT transport in 
storitve d.o.o. Tolmin. 

 Srečanje z oskrbovalkami Centra Klas in ostalimi iz CSD Nova Gorica 
 

Na povabilo ţupana so se odzvale skoraj vse delavke Centra za socialno delo Nova Gorica, 
ki so zadolţene oziroma obravnavajo občane naše občine. Srečanje je potekalo v prostorih  
občine. Udeleţenke so predstavile svoje delo in podale informacije o poteku dela v naši 
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občini, ter nas seznanile z napredkom obravnavanih primerov. Poudarile so, da so 
uporabniki storitve pomoči na domu zelo zadovoljni, da imajo v letošnjem letu moţnost 
koriščenja pomoči na domu tudi med vikendi. 
 

PROJEKTI, INVESTICIJE IN RAZPISI 

 

 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja 
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013 – Realizacija naloţb s strani 
upravičencev 

 
Na podlagi Javnega razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeţelja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2013, objavljenega dne 12.4.2013 v Uradnem 
listu RS št. 30/2013 in 32/2013, na spletni strani občine in na oglasnih deskah občine v višini 
sredstev 17.000,00 EUR je bila v skladu z oceno strokovne komisije pomoč dode ljena 10-im 
upravičencem, za 12 predloţenih vlog, ki so izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa. 
Upravičencem so bile odobrene pomoči v skupni višini: 16.930,55 EUR.  

 
V skladu s pravilnikom in pogoji javnega razpisa so bili vsi upravičenci, katerim je bila s 
sklepom pomoč odobrena, s pogodbami obvezani, da svoje naloţbe zaključijo do 
30.11.2013. Izplačila pomoči se izvajajo po predloţitvi dokazil o dokončanju naloţbe s strani 
upravičencev (to je po predloţitvi zahtevkov za izplačilo z računi in potrdili o plačilu računov). 
Nekateri upravičenci naloţb niso izvedli ali so jih izvedli le deloma, zato jim pomoč ni bila 
izplačana oziroma jim je bila izplačana le za realizirani deleţ. 

 
Dejanska realizacija naloţb in aktivnosti ter izplačil pomoči znaša 11.507,20 EUR, kar 
predstavlja 68 odstotno realizacijo razpoloţljivih sredstev na postavki 11029002. Vsa 
izplačila so bila izvedena do vključno 18.12.2013. 

 

 Realizacija javnega razpisa 
2013 v EUR 

Ukrep A.) Skupinske izjeme - skupaj 8.507,20 

Naložbe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo - skupaj 

9.059,07 

 Urejanje trajnih 
nasadov  

Skupaj  
1.567,05 

  Oljčni nasad 1.012,62 

  Nasad špargljev 554,43 

 Nakup in postavitev mreţ proti toči 391,80 

 Nakup in postavitev rastlinjaka 0,00 

 Nakup opreme hlevov 1.668,37 

 Nakup kmetijske mehanizacije 3.864,80 
Tehnična 
podpora 

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju 

 
1.015,18 

Ukrep B.) »De minimis« - skupaj (dopolnilne dejavnosti) 3.000,00 

Ukrep C.) Drugi ukrepi - skupaj 0,00 

Skupaj (A+B+C) 11.507,20 
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Prejemniki pomoči bodo objavljeni na spletni strani občine, predvidoma v mesecu februarju 
2014, po oddaji poročil na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 

 
 Potrditev izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov Severne 

Primorske 
 

Dne 13.12.2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javno povabilo 
za predloţitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 
Severne Primorske (GORIŠKE RAZVOJNE) Regije za obdobje 2013-2015. Glede na 
vsebino razpisa in stopnjo pripravljenih projektov v Načrtu razvojnih programov 2013-2016 
smo morali do 8.1.2014 pripraviti potrebno dokumentacijo za vključitev v izvedbeni načrt 
RRP.  Predlagali smo projekt izgradnje Vrtec Opatje selo. Razvojni svet Severne Primorske 
regije je 15.1.2014 potrdil izvedbeni načrt in RRA  Severne Primorske ga je še isti dan 
posredoval na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
Razpis MGRT »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 je predviden v mesecu 
februarju za celotno drţavo. 

 

 
 HIŠA OPAJSKE TRADICIJE 

 
Občina je na Portalu javnih naročil dne 2.12.2013 pod številko objave JN15232/2013, 
objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za 
izvedbo gradnje: »HIŠA OPAJSKE TRADICIJE – obnova in sprememba namembnosti«.  
Javno odpiranje ponudb je potekalo dne 16.12.2013. Na javni razpis so prispele tri (3) 
pravočasne ponudbe. Po pregledu in oceni ponudb je občina izdala Obvestilo o izločitvi vseh 
ponudb. Ponudbene cene vseh treh ponudnikov so presegle naročnikova razpoloţljiva 
sredstva v proračunu, zato so bile vse ponudbe ocenjene kot nesprejemljive in bile kot take 
izločene. 

 

 Dom krajanov Kostanjevica na Krasu – izdelava projektne dokumentacije 

 
Občina je na Portalu javnih naročil dne 17.12.2013 pod številko objave NMV2977/2013, 
objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti za izvedbo 
storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za sanacijo dvorane: DOM 
KRAJANOV Kostanjevica na Krasu z zunanjo ureditvijo s parkirišči ob dvorani ter parkirišči in 
avtobusno postajo ob zdravstvenem domu.  
Javno odpiranje ponudb je potekalo dne 15.1.2013. Na javni razpis je prispelo devet (9) 
pravočasnih ponudb. Ponudbe so v postopku pregledovanja in ocenjevanja.  
 
 

    »KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)« 

Dela na projektu potekajo v skladu z terminskim planom. V tem terminu so izvedena ţe vsa 
rušilna dela in  v veliki meri zemeljska dela.  Izvedena so vsa betonska dela za stopnice na 
juţni strani, v izvajanju so betonska dela  za »B objekt«, trenutno pa se izvaja betoniranje 
sten prvega nadstropja. Predvideno je, da bodo vsa betonska dela zaključena do konca 
januarja, kar pomeni, da bo izvedeno pritličje in prvo nadstropje (objekt bo konstrukcijsko 

končan).  
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Za celotno operacijo so bili posredovani ţe tri zahtevki za sofinanciranje in sicer na 

Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo; 

 en zahtevek za sofinanciranje lastne  udeleţbe pri investicijskem projektu posebnega 
pomena za zadovoljevanje  skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Iz tega  
naslova smo dobili ţe vsa predvidena sredstva.  

 dva zahtevka za 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« En zahtevek je bil ţe izplačan, drugi pa še ne, saj je bil vloţen v tem mesecu. 
 
 

   
 
 

 Čistilna naprava ob Vrtojbici  

Konec  decembra 2013 je bilo na Mestni občini v Novi Gorici  podpisanih  pet  pogodb z 
izvajalci; 

 Inţenir - Projekt d.d. Nova Gorica 

 Osveščanje javnosti –  Erico d.o.o., Velenje 

 gradnja kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje - Jadran d.d. Seţana 

 gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter - CPG d.d. Nova Gorica 

 komunalna infrastruktura za CČN in spremljajoči objekti - Kolektor Koling d.o.o., Idrija 

 Centralna čistilna naprava Nova Gorica – OTV Francija 

Vsi izvajalci so bili v tednu od 13.01. do 17.01.2014 uvedeni v delo. Izvajalci pripravljajo 
terminske plane in plane realizacije – rok imajo do konca meseca januarja. Predvideni 
začetki del so v prvi polovici februarja. 
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 Rekonstrukcija  vodovoda v Novelu  

Na osnovi dejstva, da je del  vodovoda – priključkov potekal po zemljišču v lasti fizičnih oseb, 
je potrebno del vodovoda sanirati. Za obnovo smo izvedli evidenčni postopek, na katerem 
smo iz med štirih ponudnikov izbrali Izvajalca Andreja Filipčiča s.p., Šmarje pri Seţani. 
Obnovili smo cca. 50m vodovoda in tri vodovodne priključke. Vrednost vseh del je cca. 
10.000,00€. Dela so v zaključni fazi.   

  
 
 

 Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija) 

 
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, 
je občina v decembru podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izgradnjo 
kanalizacijskega omreţja. To je CPG Nova Gorica. Izvajalec je bil uveden v delo dne 
7.1.2014.  
Nadzor pri investiciji; - izvedba gradbenih in elektrodel za objekt »Ureditev odvodnjavanja 
odpadnih voda naselja Opatje selo – I. in II. Faza – Projekt ISO-PA« izvaja Edil inţeniring 
d.o.o. – Edi Melinc, nadzor nad izvajanjem gradnje ČN pa Klima 2000 d.o.o.- Oliver Černe. 
Dela potekajo v skladu s pogodbenimi roki. Izvajajo se zemeljska dela in izkopi. 
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                                                                                                             Zlatko Martin Marušič  

                                                                                                                       Ţupan 

Miren, 23.1.2014 


