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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 5.11.2014 DO 26.11.2014
POROČILO O DELU
Vrtec Opatje selo
Z izbranim izvajalcem Makro 5 gradnje d.o.o. je bila konec septembra 2014 podpisana
pogodba za izgradnjo vrtca Opatje selo. Investicijski program (IP) ni bil noveliran in nismo
uspeli na razpisu za evropska sredstva, sredstev v proračunu pa ni bilo mogoče
zagotoviti, zato smo se z direktorjem podjetja Makro 5 gradnje d.o.o. dogovorili, da bomo
pogodbo razdrli. Postopek je v teku in bo predvidoma realiziran do 20.12.2014.
Sestanek na temo OPPN
Dne 20. 11. 2014 je na občini potekal sestanek s pripravljavci Občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – Zahod v Mirnu« (v nadaljevanju
OPPN) in investitorjem v zvezi z nadaljnjo pripravo OPPN. V gospodarski coni je
predviden bencinski servis s pralnico, parkirni prostor za tovorna vozila ter servisni objekt.
Zaradi oblikovanja strokovnih stališč do pripomb je pred sprejetjem le-teh potrebno
opraviti še usklajevalni sestanek z druţbo Petrol in investitorjem.
Dnevni center za starejše
Dne 21.11.2014 je na občini potekal sestanek z direktorjem Doma upokojencev Nova
Gorica na temo vzpostavitve dnevnega centra za starejše v objektu novega
medgeneracijskega centra v Mirnu. Po vzpodbudnem prvem razgovoru smo si objekt tudi
skupno ogledali. Dogovorjeno je bilo, da direktor pripravi osnutek koncepta vzpostavitve
centra ter da se v mesecu decembru zopet sestanemo in dogovorimo o moţnostih
nadaljnjih aktivnosti.
Goriške opekarne – odkup parcele z objektom in darilna pogodba
V letu 2013 je bil občini s pogodbo med Goriškimi opekarnami in Občino MirenKostanjevica o brezplačnem prenosu zemljišča, kjer stoji stara frnaţa v Biljah, odstopljen
objekt, v katerem se nahajata peč in dimnik. V letu 2014 je občina kupila objekt na parceli
370/22 k.o. Bilje (bivša upravna stavba), prav tako je bila v letu 2014 sklenjena pogodba o
izgradnji ceste v dolţini 170 m širine 5,5 m v makadamski izvedbi.
Na osnovi sklenjenih pogodb, je bil dne 24.11.2014 organiziran ogled na lokaciji objektov.
Na ogledu so bili prisotni ţupan, predsednica KS Bilje ga. Ţniderčič, svetnik g. Orel,
predstavniki Goriških opekarn in nekaterih lastnikov ter Albin Pahor.
Ugotovitve:
Objekt je v zelo slabem stanju, streha se udira, iz dimnika pa odpadajo kovinski
obroči.
Nujno je potrebno organizirati sestanek z Zavodom za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica zaradi postopka zaščitene kulturne dediščine –
objekti celotne opekarne so na seznamu oz. v evidenci nepremične kulturne
dediščine (po vsej verjetnosti na podlagi zahtev s strani predstavnikov iz Bilj).
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Nujno je potrebno objekt z dimnikom zaščititi pred nadaljnjim propadanjem –
predvsem z vidika varnosti za bliţnje lastnike.
Pripraviti je potrebno oceno stroškov za trenutno zaščito objektov pred nadaljnjim
propadanjem.
Občina je v letu 2014 ţe uredila priključek na vzhodni strani.
Za ureditev dostopne ceste na vzhodni strani – nadaljevanje ţe zgrajenega
priključka (obveznost v skladu s pogodbo) je potrebno najprej urediti širitev na
zemljišču v lasti g. Lozarja – dogovorjena parcelacija – kasneje dogovor (odkup oz.
zamenjava).
Za potrebe ureditve drugega priključka na zahodni strani za zemljišča v lasti g.
Brešana in g. Slokarja je potrebno sestati se s projektantom in obema lastnikoma
(ureditev priključka je obveza občine po pogodbi).

V roku 14 dni se bomo ponovno sestali in poskušali poiskati rešitve za zagotovitev
varnosti objekta.

POROČILO O INVESTICIJAH
Energetska obnova OŠ Bilje
Osnovni projekt energetske obnove Podruţnične osnovne šole Bilje je obsegal sanacijska
dela in sicer: izvedbo toplotne izolacije fasade, menjavo oken in vrat ter izvedbo toplotne
izolacije podstrešja. Pogodbena vrednost je znašala 146.045,39 EUR. Od tega je bilo
predvideno sofinanciranje v višini 106.479,17 EUR iz sredstev Ministrstva za infrastrukturo
in prostor. Dela je izvajalo podjetje Makro 5 gradnje d.o.o.
Med izvajanjem se je izkazalo, da bi bilo nujno potrebno obnoviti še streho. Z vodstvom
šole smo se odločili še za preselitev delilnice hrane iz nadstropja v pritličje (v prostore
obstoječe knjiţnice). Torej je bilo v mansardi potrebno urediti še prostore za knjiţnico.
Dodatna dela so zahtevala iskanje dodatnih ponudb. Skupna vrednost celotne obnove je
znašala 200.939,54 EUR.
Vloţili smo dva zahtevka, v višini 48.564,75 EUR ter 39.407,28 EUR; prvi zahtevek je ţe
bil poravnan, drugega čakamo. Tretji oz. končni zahtevek bomo vloţili konec novembra na
podlagi končne situacije, katero smo prejeli 24.11.2014. Izplačilo končnega zahtevka
pričakujemo konec leta.
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Čistilna naprava ob Vrtojbici – kanalizacijsko omrežje Miren-Kostanjevica
Pogodbena dela za gradnjo kanalizacijskega omreţja Miren – Orehovlje izvajata dva
izvajalca: Jadran d.d. Seţana in Grafist d.o.o. Koper.
Jadran Seţana izvaja dela kanalizacijskega omreţja pri Grapcu, pod gradom, del
kanalizacije pri Ferari baru, na delu zbirnega kanala (črpališče št. 4) lokacija na levem
bregu Vipave (nasproti občine) do povezave na ţe izgrajeno kanalizacijo na Lascu ter
kanalizacijo v Orehovljah (od jeza Šela do ţe zgrajene kanalizacije pri trafo postaji).
Gradbeno je tudi ţe zaključeno črpališče št. 5 (zadnje črpališče pred ČN). Vsa ta dela so v
zaključni fazi, nekoliko se kasni zaradi dodatnega naročila s strani Telekoma za
polaganje optičnih kablov. Na vseh odsekih se začenjajo pripravljalna dela za asfaltacijo,
katera je predvidena proti koncu novembra in v začetku decembra. V decembru je
predviden še začetek dela na delu kanalizacije na Bregu s črpališčem št. 8, v zadnjem
tednu v novembru pa še na povezavi odseka kanalizacije pod gradom do obstoječe
kanalizacije pri Grabcu.
Grafist izvaja dela na zbirnem kanalu (od črpališča št. 1 do št. 2 od jeza Šela do povezave
na obstoječe omreţje pri Grabcu), od črpališča št. 2 (pri Grabcu) do Starega mesta in v
Starem mestu samem ter povezavi do črpališča št. 3 lokacija pred občino, na povezavi
črpališča št. 3 preko Brvi na Vipavi do črpališča št. 4. Istočasno izvaja dela za
zavarovanje breţine s kamnito zloţbo pred izvedbo premostitve reke Vipave in na
kanalizacijskem omreţju v Orehovljah. Istočasno se ob kanalizaciji polaga tudi kabelska
kanalizacija za daljnovod po naročilu Elektro Primorska. Po zaključku teh del so
predvidena zaključna dela in asfaltacija. Na lokaciji Starega mesta in delu drţavne ceste
od občine do povezave do Grabca je predvidena asfaltacija z grobim asfaltom v drugi
polovici novembra in v začetku decembra.
Slabe vremenske razmere v zadnjem času so glavna ovira za zaključevanje finalnih del,
priprave za asfaltacijo in tudi za nadaljevanje še nezaključenih del. V kolikor se bodo
temperature spustile okrog ničle, bodo ovirana tudi asfalterska dela.
Izgradnja črpališča št. 1 ob Jezu Šela se bo nadaljevala takoj, ko bo to omogočeno (pogoj
je majhna pretočnost reke Vipave). Vloţena je tudi vloga za dovoljenje Agencije RS za
okolje za posege v jez Pri Šeli.
Komunalna infrastruktura in spremljajoči objekti se bodo v grobem zaključili v letošnjem
letu.
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Čistilna naprava je v fazi izvedbe gradbenih konstrukcij. Te se bodo zaključile predvidoma
marca prihodnje leto. Nato sledijo instalacijska dela in vgradnja opreme.
V občini bo tako zgrajeno 10.430 m fekalne kanalizacije z rekonstruiranimi vodovodi
(cca 3,0 km) ter na novo zgrajenih 9 črpališč (5 na zbirnem kanalu, 4 pa na fekalnih
kanalih po naseljih). Vrednost celotne investicije znaša 5,4 mio EUR, od tega EU
kohezijska sredstva znašajo 3,8 mio EUR in drţavna sredstva 672.000 EUR. Ostala
sredstva bo zagotovila Občina Miren-Kostanjevica.
Občina je do 20.11.2014 izdala 6 zahtevkov za evropska in drţavna sredstva v vrednosti
cca. 2.198.177,00 EUR. Do sedaj so bili poravnani štirje zahtevki v višini cca.
1.325.187,00 EUR. Peti in šesti zahtevek v skupni višini cca. 872.990,00 EUR sta v
pregledu in potrjevanju.

Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija)
V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 20072013, je v Opatjem selu zgrajena čistilna naprava za 400 enot z moţnostjo razširitve še za
200 enot. Dela na ČN so zaključena. Dne 26.11.2014 bo potekal tehnični pregled za
pridobitev dovoljenja za poskusno obratovanje. Po uspešno opravljenem tehničnem
pregledu in pridobitvi dovoljenja za poskusno obratovanje se bo začelo izvajati
priključevanje na kanalizacijski sistem. Izvedbo priključkov pričakujemo v roku treh
mesecev.
Zaključuje se urejanje odvodnjavanja odpadnih voda in obnova vodovoda. Uredilo se je
cca 1,8 km kanalizacije in obnovilo 1,6 km vodovoda, v naslednjih dnevih se zaključujejo
še zaključna dela na nekaterih odsekih (priprava za asfaltacijo). Pripravlja se PID
dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda, katerega predvidevamo v drugi polovici
meseca decembra.
Celotna vrednost investicije izgradnje čistilne naprave ter ureditev odvajanja odpadnih
voda bo znašala 981.206,32 EUR. Celotna investicija se je nekoliko podraţila zaradi
nepredvidenih del (pregled terena zaradi neeksplodiranih teles - pri izvajanju zemeljskih
del (izkopi) smo naleteli na neeksplodirana vojna sredstva (bombe), zaradi katerih se bo
delo nekoliko zavleklo in tudi posledično podraţilo) in dodatno naročenih del (obnova
vodovodnih priključkov do jaškov ter izvedba treh dodatnih odsekov). Vsa ta dela so bila
smiselna za funkcionalnost sistema. Od tega znaša skupni znesek odobrenih nepovratnih
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 397.559,90 EUR. Do sedaj smo vloţili 9
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zahtevkov v skupni višini 447.322,16 EUR; od tega 380.233,84 EUR ESRR sredstev ter
33.210,93 EUR nacionalnih sredstev. Skupno so nam povrnili 191.962,12 EUR sredstev,
v začetku decembra pričakujemo priliv 108.573,39 EUR. Ostala izplačila bodo izvedena v
letu 2015. Zadnji – končni zahtevek – poročilo - bo predvidoma vloţeno v decembru.
Občina je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala še pogodbo o
sofinanciranju projekta iz naslova Zakona o financiranju občin (21. in 23. Člen) v višini
78.997,00 EUR. Zahtevek je bil vloţen 04.11.2014. Sredstva pričakujemo v mesecu
decembru.
Hiša Opajske tradicije
Obnovitvena dela investicije Hiša Opajske tradicije so zaključena. V objektu so urejeni
večnamenski prostori z e-info točko in sanitarije ter priročno skladišče. V mesecu
novembru smo izdelali PID dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda. Tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v drugi polovici meseca
decembra. V novembru smo nabavili IKT opremo, sledi v decembru še nabava notranje
opreme.
Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 131.683,220EUR. Za projekt
smo pridobili 65.822,74 EUR nepovratnih sredstev iz ukrepa Obnova in razvoj vasi (Ukrep
322). Pogoj za pridobitev teh sredstev je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje in
plačani računi izvajalcem del. Zahtevek bomo vloţili takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji
(predvidoma konec decembra oz. v začetku januarja 2015).

Vrtec Bilje
Izbrani izvajalec Klima 2000 d.o.o, Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica je izdelal PGD
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vloţena je vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja, opravljena je bila ţe javna obravnava. Gradbeno dovoljenje pričakujemo v
prvem tednu v decembru.
KUC – II. faza – 3. etapa
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Za objekt medgeneracijskega centra (KUC II. faza – 3. Etapa) je bil izveden tehnični
pregled, odpravljene so vse pomanjkljivosti po zapisniku. Dne 14.11.2014 smo pridobili
uporabno dovoljenje.
Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je znašala 897.374,37 EUR. Občina je
do konca oktobra izdala 6 zahtevkov za evropska sredstva v vrednosti cca. 596.000,00
EUR. Do sedaj je bilo poravnanih pet zahtevkov v višini cca. 505.741,81,00 EUR. Šesti
zahtevek v višini cca. 90.657,91,00 EUR je v pregledu in potrjevanju.

Projekt LivingFountains
Projekt LivingFoutnains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007-2013, se zaključi 2.12.2014. Pripravili smo zaključno publikacijo ter
promocijski material »Pot vodnjakov«, v izvedbi podjetja Markacija d.o.o.. Dokončan je
dokumentarni film »Ujeta voda«, ki govori o vodnjakih in njihovem pomenu za ţivljenje
ljudi na območju izvajanja projekta. Film je posnel Zavod Kinokašča, avtorici sta Anja
Medved in Nadja Velušček. Film je zajel celotno območje vključeno v projekt – tako
občine na slovenski kot italijanski strani. Bistvo filma je predstaviti pomen vode, vodnjakov
in kalov za ţivljenje ljudi na tem območju - povezano z zgodovinsko kulturno dediščino
vodnjakov ter poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v
urbanem prostoru. Zaključni dogodek projekta s predstavitvijo vseh rezultatov projekta ter
ogledom dokumentarnega filma bo potekal 1.12.2014 v stari šoli v Temnici.
Obnovil se bo še en dodatni vodnjak v Opatjem selu.
CroCTaL – kolesarske poti
V sklopu projekta CroCTaL, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007-2013, smo uredili tudi del kolesarske poti pod Cerjem (protiprašna
prevleka) v skupni dolţini pribliţno 3,6 km poti. Pred TIC Miren, TIC Temnica ter na Cerju
smo postavili stojala za kolesa.
V pripravi so promocijski materiali za kolesarske poti (zemljevid kolesarskih poti) ter info
tabla. Projekt se zaključi konec decembra letos, zaključna konferenca je predvidena
17.12.2014.
CAMAA – Center za severnojadransko vojaško arhitekturo
Novembra sta bila v Pomniku na Cerju dva filmska večera v okviru projekta CAMAA in
sicer: 7. november: MOJA MEJA / IL MIO CONFINE (2002) 21. november: MAMA
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EVROPA (2013). Zadnja dva od skupno štirih dokumentarnih filmov, ki so bili v oktobru in
novembru prikazani v Pomniku, sta obravnavala obdobje novejše zgodovine obmejnega
območja med Slovenijo in Italijo ter Evrope.
Poleg tega smo na občini Miren-Kostanjevica organizirali 5.11.2014 Skupni izvršilni
tehnični odbor projekta, kjer smo razpravljali in se dogovarjali zaključnih aktivnostih za
dokončanje projekta. Dne 17.11.2014 smo se udeleţili srečanje projekta na Občini
Palmanova, kjer smo razpravljali o ciljih centra CAMAA glede bodočega upravljanja in
metodologije delovanja.
V ponedeljek 24.11.2014 smo se v Benetkah udeleţili zaključne konference projekta
CAMAA. Na konferenci, ki so se je udeleţili tudi mediji in širša javnost smo predstavili
naše aktivnosti pri mreţenju projekta in delovanje enega izmed treh centrov camaa
Pomnika na Cerju.
Projekt se bo uradno zaključil 15.1.2015.
OKO KRASA
Občina Miren – Kostanjevica je partner projekta JAMA PEČINKA – OHRANJANJE
NARAVNE DEDIŠČINE (OKO KRASA), katerega namen je ohraniti naravno dediščino in
značilnost krajinske podobe jame Pečinke ter vzpetine Pečina. S projektom ţelimo
pokazati, kako je človek izkoristil naravo oz. krajino za potrebe preţivetja. V okviru
projekta se zaključuje urejanje jame ter njene okolice. Projekt je usmerjen k ohranitvi
naravne dediščine in značilnosti krajinske podobe, ki nas spremlja zadnjih 100 let. V
občini Miren–Kostanjevica imamo več kraških jam, ki so bile v času 1. svetovne vojne
uporabljene kot zavetišča vojakov. Z implementacijo projekta bomo prvič v občini prikazali
način uporabe naravne dediščine, opremljenost jam v takratnem obdobju ter način
ţivljenja v obdobju vojne vihre – kako je človek izkoristil naravno dediščino za preţivetje.
Projekt se izvaja v sklopu programa LEADER, vodilni partner projekta je Turistično
društvo Cerje.
Popravilo vodovoda Sela na Krasu
Za rekonstrukcijo vodovodnega odseka v Selah na Krasu smo izvedli evidenčni postopek,
na katerega sta se prijavila dva ponudnika. Izbran je bil ponudnik Filipčič d.o.o.. Dela so
se začela izvajati dne 17.11.2014. V izvajanju so gradbena in instalaterska dela; zaključek
je predviden konec novembra 2014. Pogodbena vrednost rekonstrukcije je 21.859,94
EUR.

JAVNI RAZPISI IN NAROČILA
Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične
kulturne dediščine
Na javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne
dediščine (rok prijave: 14.11.2014) je prispelo 5 vlog. Vloge so v postopku preverjanja in
ocenjevanja.
Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz
občinskega proračuna za leto 2014
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Na javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
za leto 2014 (rok prijave: 24.11.2014) je prispelo 28 vlog. Vloge so v postopku preverjanja
in ocenjevanja.
Javni razpis za sofinanciranje prireditve ob občinskem silvestrovanju 2014 v
Občini Miren-Kostanjevica
Na javni razpis za sofinanciranje prireditve ob občinskem silvestrovanju 2014 v Občini
Miren-Kostanjevica (rok prijave: 25.11.2014) sta prispeli 2 vlogi. Vloge so v postopku
preverjanja in ocenjevanja.
POROČILO O DOGODKIH
Pohod po Biljah - »Lučka za boj proti odvisnosti«
Društvo Glas Bilje je dne 21.11.2014 organiziralo pohod po Biljah – »Lučka za boj proti
odvisnosti«. Organizatorji so bili z udeleţbo zadovoljni, saj se je pohoda udeleţilo več ljudi
kot prejšnja leta.
Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi letos je v vrtcih Osnovne šole Miren potekal tradicionalni slovenski zajtrk in sicer dne
21.11.2014. Zaposleni v kuhinjah so otrokom za zajtrk pripravili kruh, maslo, med,
domače mleko in jabolka. Ţupan se je udeleţil tradicionalnega zajtrka v vrtcu Kostanjevica
na Krasu.

Mauricij Humar
Ţupan

Miren, 26.11.2014
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