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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 23. 1.2014 DO 2.4.2014 
 

 

 Vodooskrba Obale in Krasa  

Dne 28.1.2014 je v Komnu potekal sestanek na temo vodooskrbe Obale in Krasa z 
ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom. Glede na to, da je projekt 
pomemben za celotno regijo, se ministrstvo trudi v smeri, da bo projekt izveden, čeprav so 
težave v zvezi s služnostmi na zemljiščih. Zato tudi redna srečanja z ministrom ter 
prednostna usmeritev v projekt.  

 65. seja Sveta regije 

Dne 5.2.2014 je na sedežu Mestne občine Nova Gorica potekala 65. Seja Sveta regije 
Severne Primorske (Goriške razvojne regije). Na seji je bil za novega predsednika imenovan 
Zlatko Martin Marušič, za namestnika predsednika pa Matej Arčon, župan MONG. 
Imenovanje traja do 31.12.2014. V zvezi s CERO Nova Gorica je bilo dogovorjeno, da 
MONG nadaljuje z aktivnostmi pridobivanja pravnomočnega dovoljenja in da se sestane z 
ministrom za kmetijstvo in okolje ter predsednico Vlade RS ter da na podlagi sklepov 
sestanka svet regije sprejme dokončno odločitev o regijskem projektu R CERO Nova Gorica. 
Svet regije je potrdil, da nosilstvo Severnoprimorske MRRA prevzame Posoški razvojni 
center in sicer za obdobje 1.1.2014-31.12.2014.  

 Srečanje županov na Cerju 

Dne 11.2.2014 je na Cerju potekalo neformalno srečanje županj in županov Primorskih občin 
na temo realizacije in uspešnosti pri skupnih projektih v finančni perspektivi 2007-2013 terna 
temo priprave skupnih projektov za novo finančno perspektivo 2014-2020. Obenem smo se 
na srečanju dogovarjali o skupnih projektih in prireditvah ob obeležitvi stoletnice prve 
svetovne vojne ter financiranju kulturnih projektov kot so npr. Primorska poje, Naša pomlad, 
Zlata jesen in podobno.  
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 Seja Predsedstva Združenja občin Slovenije 

Dne 12.2.2014 je potekala 1. Seja Predsedstva ZOS, kjer smo poleg poročila za leto 2013 in 
predloga programa dela za leto 2014 obravnavali aktualno predlagano zakonodajo in sicer: 
predlog novele Zakona o financiranju občin, predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
predlog Zakona o agrarnih skupnostih, predlog novele Zakona o javnem naročanju in predlog 
novele Zakona o knjižničarstvu. 

 Sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor 

Dne 12.2.2014 smo se na Ministrstvu za okolje in prostor sestali skupaj s predstavniki 
Ministrstva za infrastrukturo in promet in sicer na temo projekta Oskrba s pitno vodo Obale in 
Krasa. Skupno smo pregledali možnosti umeščanja prostorskih ureditev. 

 Sestanek glede CERO 

Dne 18.2.2014 smo se skupaj z vodjo projekta R CERO, strokovno službo občinske uprave 
MONG ter poslancem Mirkom Brulcem v parlamentu udeležili sestanka z ministrom za 
kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom na temo R CERO Nova Gorica. 

 Vodooskrba Obale in Krasa  

Dne 3.3.2014 smo se na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor udeležili sestanka na temo 
reševanja problematike pridobivanja zemljišča oziroma dokazil o pravici graditi za ureditve 
povezane z realizacijo projekta »Oskrba s pitno vodo Obala-Kras«. 

 Seja koordinacije županov kraških občin 

Dne 5.3.2014 je na občini Hrpelje-Kozina potekala 18. Seja koordinacije županov občin 
Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača, kjer je bilo predstavljeno poročilo o poteku 
projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa. Obenem je koordinacija županov obravnavala 
Pogodbo o sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacije organizacije Istra-Kras, med 
drugim pa smo prejeli tudi informacijo o črpanju ostankov sredstev iz 6., 7. in 8. poziva za 
razvoj regij.  

 Seja Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

Dne 5.3.2014 je potekala 16. Seja Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Kraški vodovod 
Sežana d.o.o., kjer smo poleg sprejema letnega poročila za leto 2013 in poslovnega načrta 
družbe za leto 2014, bili seznanjeni tudi s poročilom o poteku projekta Oskrba s pitno vodo 
Obale in Krasa. 

 Vodooskrba Obale in Krasa  

Dne 6.3.2014 smo se v prostorih Občine Sežana sestali z ministrom za kmetijstvo in okolje 
mag. Dejanom Židanom v zvezi z izvajanjem projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa.  
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 Podelitev priznanj pripadnikom Civilne zaščite 

Dne 6.3.2014 je na Cerju potekala podelitev priznanj pripadnikom CZ, ki ga je pripravila 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Nova Gorica. V kulturnem 
programu so sodelovali otroci OŠ Miren, priznanja pa so bila podeljena zaslužnim 
pripadnikom CZ.  

     

 Dan Civilne zaščite v Občini Renče-Vogrsko 
 
V petek, 14. marca 2014 je v Občini Renče-Vogrsko potekala prireditev "Dan civilne zaščite 
2014", ki jo je organizirala Civilna zaščita Občine Renče-Vogrsko. Dogodek je potekal na več 
lokacijah po občini od Bukovice, Volčje Drage do Renč. Na dnevu civilne zaščite so 
predstavili aktivnosti ob reševanju v primeru avtomobilske nesreče, na sotočju reke Vipave in 
Lijaka so bile predstavljene protipoplavne pregrade, na mostu v Renčah pa je bilo 
predstavljeno  reševanje iz vode. Za zaključek so se v glinokopu Goriških opekarn 
predstavila še tehnična ekipa in konjeniki. 
Iz naše občine se je dogodka udeležilo 11 pripadnikov CZ. 

        

 66. seja Sveta regije 

Dne 18.3.2014 je na sedežu Mestne občine Nova Gorica potekala 66. Seja Sveta regije, na 
kateri je Svet regije soglasno sprejel odločitev o prekinitvi projekta R CERO, s katerim bi 
uredili regijski center za ravnanje z odpadki v Stari gori. Svet je na seji obravnaval Končno 
poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v Goriški razvojni regiji. Obenem je sprejel tudi 
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sklep, da naj v okviru Programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo za obdobje 
2007-2013 državi Slovenija in Italija zagotovita, da se projekti na programu izvedejo do 
konca, brez nepotrebnih (z vidika realnih možnosti realizacije projektov) zniževanj 
proračunov projektov in sprememb partnerskih pogodb, obenem pa naj Nadzorni odbor 
programa sprejme ustrezne odločitve za učinkovitejše črpanje sredstev in dokončanje 
projektov in tudi celotnega programa. 

 Recenzija – regionalna cesta R3-614/104 Opatje selo – Komen in krožišče  
 Cijan Križ  

V zadevi izvedbe recenzije za objekt »Preplastitev in korekcija krivin regionalne ceste R3-
614/104 Opatje selo – Komen od km 2,100 do km 4,100 in krožišča Cijan Križ« smo od 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste dne 25.3.2014 prejeli sklep o 
vodji recenzije. Projektant je podjetje Proniz d.o.o., Ljubljana, recenzent pa podjetje Zil 
inženiring d.d., Ljubljana. 

 53. seja skupščine RRA 

Dne 27.3.2014 je potekala 53. seja skupščine RRA Severne Primorske d.o.o., na katerem je 
bilo predstavljeno poročilo o delu in poslovni izid RRA za leto 2013. 

 Rezanje sredstev na Programih čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 

Dne 13.2.2014 nas je Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – 
Italija 2007-2013 iz Trsta, kot vodilne partnerje projekta »LivingFountains« povabil na 
sestanek, kjer so nas obvestili o znižanju sofinanciranja projektov v letu 2014 v višini 8,5 mio 
EUR. Nižanje finančnih sredstev se bo izvajalo v skladu s ciljno porabo vsakega 
posameznega projekta in dogovora med partnerji projektov. Finančne načrte bomo morali vsi 
uskladiti v roku 60 dni od prejema njihovega obvestila. Posledično bomo morali nekaterim 
izmed naših sedmih projektov v katerih sodelujemo ustrezno popraviti finančne konstrukcije  
in uskladiti sredstva v proračunu za 2014.  
 

 Zaključek projekta Kras-Carso 

Dne 25.3.2014 smo se v sklopu projekta Kras-Carso udeležili Foruma županov kraških občin 
na temo nadaljevanja čezmejnega razvojnega partnerstva Krasa 2014–2020. Na forumu smo 
poleg ostalih Kraških občin in partnerjev projekta podpisali Izjavo o podpori in pristopu k 
“Listini o nadaljevanju čezmejnega razvojnega partnerstva Krasa 2014–2020. Vsi prisotni so 
tudi podprli nadaljevane aktivnosti za ustavitev GEOPARKA čezmejnega območja Krasa. Po 
zaključku foruma je sledila otvoritev Živega muzeja Krasa z ogledom muzeja na prostem. 
Dogodek ob zaključku projekta se je zaključil s tiskovno konferenco, kjer so bili predstavljeni 
rezultati čezmejnega projekta. 
 

 Vpis v vrtec – 2014/15 
 
Od obdobju 17.-21.3.2014 je potekal razpis v vrtce na območju občine za šolsko leto 
2014/15. Na vpis se je javilo 25 otrok in sicer: Kostanjevica na Krasu: 5 otrok, Bilje: 5 otrok, 
Miren: 11 otrok in Opatje selo: 4 otroci. Glede na to, da se lahko vpišejo le otroci, ki že 
dosežejo starost 11 mesecev, se bo število vpisanih otrok (predvsem jasličnih) med letom še 
povečevalo. 
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PROJEKTI, INVESTICIJE IN RAZPISI 
 

 

 Javni razpis – kulturna društva 
 
Dne 14.3.2014 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, 
kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-
Kostanjevica v letu 2014. Razpisni rok: 14.4.2014 
 

 Javni razpis – humanitarne organizacije 
 
Dne 17.3.2014 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014. Razpisni rok: 7.4.2014 

 

 Javni poziv – veteranska društva 
 
Dne 17.3.2014 je bil objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov 
veteranskih društev v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014. Razpisni rok: 7.4.2014 

 
 

 Hiša opajske tradicije 

 
Občina je na Portalu javnih naročil ponovno 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 10.03.2014. Na javni razpis je prispelo devet (9) 
pravočasnih ponudb. Ponudbe so v postopku pregledovanja in ocenjevanja.  

 

 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. Po pregledu ponudb je bil kot najugodnejši izbran izvajalec Misel d.o.o., 
Postojna. Izvajalec je bil v začetku meseca marca uveden v delo.  
 
 

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

Dela na projektu potekajo v skladu s terminskim planom. Izvajalec je zaradi slabih 
vremenskih razmer zaprosil za podaljšanje pogodbenega roka in sicer do 15. maja 2014.      
V tem terminu se izvajajo vsa obrtniška in instalacijska dela. Predvideno je, da bodo vsa  
dela zaključena do konca aprila, kar pomeni, da bo objekt v mesecu maju pripravljen za 
tehnični pregled. Predvidevamo, da bomo uporabno dovoljenje dobili v mesecu juniju.  
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 Čistilna naprava ob Vrtojbici  
 
Na osnovi podpisanih pogodb v  decembru 2013, so vsi izvajalci že uvedeni v delo.                                            
Podjetje, ki je zadolženo za obveščanje javnosti, bo do konca meseca marca postavilo 
glavne obvestilne table na vseh gradbiščih. 
Operativni sestanki za vse projekte so organizirani na sedežu podjetja Vodovodi in 
kanalizacija, katere vodi Inženir – Projekt d.d. Nova Gorica. 
Gradnjo kanalizacijskega omrežja Miren – Orehovlje bosta izvajala dva izvajalca: Jadran d.d. 
Sežana in Grafist d.o.o. Koper. 
Jadran Sežana je pričel z deli na delu kanalizacijskega omrežja pri Grapcu, Grafist pa v 
starem delu mesta. 

   

 

 Rekonstrukcija  vodovoda na Vojščici in v Novelu  

Na obeh predvidenih odsekih tako v Novelu kot tudi na Vojščici so izvedena že vsa gradbena 
in instalacijska dela razen asfaltiranja, ki je predvideno v naslednjem tednu (prvi teden v 
aprilu). Obnovljeno je skupaj cca 210m vodovodnega omrežja vključno z priključki. Vsa 
gradbena dela je izvedel izvajalec Andrej Filipčič s.p., Šmarje pri Sežani, instalacijska dela 
pa Kraški vodovodi.  



 
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 
 

7 

 

  
 
 

 Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija) 

 
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, 
je v izvajanju konstrukcija strojničnega dela čistilne naprave 
 (betonska dela, bazeni in ponikalo so končani). Izvajajo se dela na trasi internih priključkov 
(vodovod, elektrika), izvajajo se zasipi ob objektu. Zminiran je del trase do vasi za postavitev 
kanalizacije in vodovoda, dobavljene so kanalizacijske in vodovodne cevi ter jaški. Dela 
potekajo skladno s terminskim načrtom. 
 
 

 
 

 Projekt LivingFountains 

V okviru projekta »LivingFountains«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 
2007-2013, bomo, z dodatnimi sredstvi, ki smo jih pridobili ob odstopu enega projektnega 
partnerja, obnovili še en objekt in sicer vodni zbiralnik v Selah na Krasu. Vodni zbiralnik je 
zaščiten kot kulturna dediščina. V februarju smo izvedli evidenčni postopek za izvedbo del  
Gradbena dela in konservatorsko – restavratorski posegi na vodnem zbiralniku v Selah na 
Krasu, št. EŠD 25457, parc. št. 1856 in 1521, k.o. Sela na Krasu. V marcu smo z 
najugodnejšim ponudnikom, to je Renato Kačič s.p., sklenili pogodbo za izvedbo del.  Dela 
se bodo zaključila najkasneje do konca meseca aprila 2014. 
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                                                                                                             Zlatko Martin Marušič  

                                                                                                                       Župan 

Miren, 2.4.2014 


